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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 61 
 

 

от проведено редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

24.04.2019 година 
 

Днес 24.04.2019 г. от 17.00 часа в залата на Общински съвет Исперих се проведе 

редовно заседание на  Общински съвет  Исперих.  

  

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

 

За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 22 общински 

съветници. Отсъстват общинските съветници Метин Емби, Мустафа Рашид, Росица 

Митева, Шенол Рафи, Айдън Хюсеин и Хамди Нурула. Заседанието е насрочено  по реда 

на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 40, ал. 2 от Правилника за организацията и дейноста 

на Общински съвет Исперих. 

На редовното заседание присъстват заместник кметовете  на Община Исперих г-жа 

Нехире Юмер и г-жа Айджан Бейтула, секретаря на община Исперих г-жа Севим Адем и  

кметове на кметства. 

 Имаме кворум за вземане на решения по дневния ред и откривам заседанието на 

Общински съвет Исперих. 

 Преди да преминем към дневния ред на днешното редовно заседание искам да Ви 

уведомя, че в деловодството на Общински съвет Исперих под № 30 от 24.04.2019г.  е 

постъпило писмо от Общинска избирателна комисия – Исперих относно: обявяване за 

избран следващия в листата за общински съветник от Българска социалистическа партия. 

 Общинската избирателна комисия – Исперих информира Председателя на 

Общински съвет Исперих, че с влюзло в сила Решение № 226/23.04.2019г. пълномощията 

на Даринка Петрова Романска – Вискова – общински съветник в Общински съвет 

Исперих, мандат 2015-2019г., избран с кандидатската листа на „ Българска 

социалистическа партия“ са прекратени, а г-жа Виргиния Николаева Станкова от листата 

на Българска социалистическа партия е обявена за избран следващ общински съветник в 

Общински съвет Исперих, мандат 2015 – 2019г. 

 Постъпило е писмо от Общинската избирателна комисия под № 31 от 24.04.2019г. 

относно: обявяване за избран следващия в листата за общински съветник от Движение за 

права и свободи - ДПС. 

Общинската избирателна комисия – Исперих информира Председателя на 

Общински съвет Исперих, че с влюзло в сила Решение № 227/23.04.2019г. пълномощията 

наСали Сали Мехмед – общински съветник в Общински съвет Исперих, мандат 2015-

2019г., избран с кандидатската листа на „ Движение за права и свободи“ са прекратени, а 

г-н Алдин Ахмед Мутиш  от листата на Движение за права и свободи – ДПС е обявен за 

избран следващ общински съветник в Общински съвет Исперих, мандат 2015 – 2019г. 
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 На днешното заседание са поканени и двамата кандидат общински съветници за 

полагане на клетва. Кандидат общинския съветник Алдин Мутиш ще положи клетва на 

следващото заседание, тъй като е възпрепятстван и не може да присъства на днешното 

заседание. 

 Заповядайте г-жо Станкова да положите клетва пред общинските съветници. 

Повтаряйте след мен. 

  

„ Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите 

на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите 

от Исперихска община и да работя за тяхното благоденствие”. 

Заклех се. 

 Приложение клетвения лист подписан. 

 Председателя на Общински съвет Исперих г-н Димитров честити на новия 

общински съветник и му пожела успешна работа. 

По предварително обявения дневен ред имате ли предложения, допълнения? 

Няма. 

Моля, колеги да преминем към гласуване. 

Преди да гласуваме за протокола да бъде отбелязано, че общинските съветници 

Айдън Хюсеин и Хамди Нурула заеха местата си и присъстващите в залата общински 

съветници в момента са 24. 

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” 

28 24 24 0 0 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община 

Исперих. 

Относно: Развитие на социалните услуги в община Исперих за 2020г. 

 

2. 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 2018г. и на Общинска програма за закрила на детето за 2019г. 

 

3. 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” 
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4. Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община 

Исперих. 

Относно: запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по 

Административен договор за изпълнението на проект „Социално-икономическа и 

образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих“, финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-

0024-C01/ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

/Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от 

Европейския социален фонд 

 

5. Докладна записка от Нехире Юмер – заместник Кмет на Община Исперих. 

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

задължително застраховане през  2019год. 

 

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

Относно: Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих. 

 

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

Относно: Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности и изразходвани от 

бюджета средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната 

дейност в община Исперих през 2018г. 

 

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

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост,   

находщ се в с. Печеница, общ. Исперих чрез публичен търг.  

  

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

Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на  незастроени 

поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с.Малък Поровец, с.Райнино и с.Подайва,    

община Исперих. 

 

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

Относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на 

отпадъците в Община Исперих за 2018 г. 

 

11. Докладна записка от Нехире Юмер – заместник Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на поземлен имот I-1, квартал 1 в с.Бърдоква; поземлен имот II-2, 

квартал 1 в с. Бърдоква; поземлен имот III-414, квартал 66 в с. Драгомъж, община 

Исперих,  област Разград 

  

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

Относно: Удължаване срока на договор за безвъзмездно предоставяне на имот – 

част от сграда (зала за борба) находящ се в град Исперих, община Исперих 

 

 

13.Изказвания, питания и становища на граждани. 

 

14.Разни. 
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ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община Исперих. 

Относно: Развитие на социалните услуги в община Исперих за 2020г. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Бейтула. 

 

Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Съгласно чл.36б, ал.4 и ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане общинските съвети приемат ежегодно до 30 април годишен план за развитие 

на социалните услуги на общинско равнище за следващата календарна година, съгласуван 

с Дирекция „Социално подпомагане“. 

Годишният план за развитие на социалните услуги за 2020г. цели да създаде 

условия за пълноценна грижа и подкрепа на местните общности, групи и лица в риск, като 

осигури достъпни и качествени социални услуги на територията на Община Исперих. 

Социалните услуги залегнати в плана са опеделени в съответствие с идентифицираните 

потребности на рисковите групи в общината.  

Годишният план е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и 

усъвършенстват в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с 

променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. 

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 2020г. 

2.  Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Плана за развитие на 

социалните услуги в община Исперих за 2020г. 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 2020г. 
 

№ Услуга Целеви групи Териториален 

обхват 

Капа 

цитет 

Основни дейности – 

фокус на услугата 

Местоположение Статус 

 

Социални услуги в домашна среда 

 

1. „Личен асистент“ 

 

1.Хората с право на 

чужда помощ с 

определени 90 и над 90 

на сто вид и степен на 

увреждане или степен на 

трайно намалена 

работоспособност; 

2. Децата с право на 

чужда помощ с 

определени 50 и над 50 

на сто вид и степен на 

увреждане или степен на 

трайно намалена 

работоспособност; 

3. Децата без право на 

чужда помощ с 

определени 90 и над 90 

на сто вид и степен на 

увреждане или степен на 

трайно намалена 

работоспособност. 

община 

Исперих 

 

250 „Личен асистент”: 

лице, полагащо почасови грижи в 

домашна среда на деца/ 

пълнолетни лица с трайни 

увреждания в невъзможност за 

самообслужване, с цел 

подпомагане на задоволяването 

на ежедневните им потребности 

от битов и социален характер 

 

 

община Исперих от 01.09.2019г. 

/държавно 

финансиране/ 

2. „Социален 

асистент“ 

Възрастни хора над 65 г. 

с ограничения или в 

невъзможност за 

самообслужване; хора с 

увреждания и техните 

семейства 

община 

Исперих 

 

60 „Социален асистент“: 

лице, полагащо почасови грижи в 

домашна среда на деца/ 

пълнолетни лица с трайни 

увреждания и на лица над 65-

годишна възраст в невъзможност 

община Исперих за разкриване 

по проект 
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за самообслужване, с цел 

подпомагане на задоволяването 

на ежедневните им потребности 

от битов и социален характер 

 

3. Домашен социален 

патронаж 
 

лица на/ над 

трудоспособна възраст; 

лица с трайно намалена 

работоспособност над 

71% ЕР на ТЕЛК; 

деца до 18г. с намалена 

възможност за социална 

адаптация, определена 

от РЕЛК/ ЦЕЛК 

община 

Исперих 

 

500 

 

„Домашен социален патронаж”: 

комплекс от социални услуги, 

предоставяни по домовете, 

свързани с доставка на храна; 

поддържане на личната хигиена и 

хигиената на жилищните 

помещения, обитавани от 

потребителя; съдействие за 

снабдяване с необходимите 

технически помощни средства и 

съоръжения; битови услуги и др. 

 

сградата на 

Център за 

предоставяне на 

социални услуги 

за възрастни хора 

и хора с 

увреждания 

налична към 

Община 

Исперих 

/общинска 

дейност/ 

 

Дневен център 

 

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 „Дневен център за деца и/или 

младежи с увреждания”: 

социална услуга за подкрепа на 

деца и младежи с трайни 

увреждания, в която се създават 

условия за обслужване, 

отговарящи на ежедневните и 

рехабилитационните им 

потребности, както и на 

потребностите от организация на 

свободното време. Потребителите 

се подпомагат от 

професионалисти с цел социално 

сградата на  

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр.Исперих 

 

налична към 

Община 

Исперих 

/държавно 

делегирана 

дейност/ 
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включване и превенция на 

настаняването им в 

специализирана институция 

  

2. Дневен център за 

пълнолетни лица с 

увреждания 

/ДЦПЛУ/ 

пълнолетни лица с 

увреждания от 

общността и 

потребители на 

ЦНСТПЛФУ 1 и 2 

 

национален 30 „Дневен център за пълнолетни 

лица с увреждания”: 

социална услуга за подкрепа лица 

с трайни увреждания, в която се 

създават условия за обслужване, 

отговарящи на ежедневните и 

рехабилитационните им 

потребности, както и на 

потребностите от организация на 

свободното време. Потребителите 

се подпомагат от 

професионалисти с цел социално 

включване и превенция на 

настаняването им в 

специализирана институция. 

 

общински имот за разкриване 

по проект 

 

3. Дневен център за 

стари хора 

/ДЦСХ/ 

възрастни хора от 

общността и 

потребители на 

ЦНСТСХ 

национален 20 „Дневен център за стари хора”: 

социална услуга за подкрепа на 

лица, навършили възрастта за 

придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст 

съгласно Кодекса за социално 

осигуряване, свързана с 

предоставяне на храна и 

подпомагане на социалното им 

включване. 

 

общински имот за разкриване 

по проект 
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Социални услуги от резидентен тип 

 

 

Център за настаняване от семеен тип 

 

1. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

без увреждания 1 

/ЦНСТДБУ 1/ 

 

деца от 3 до 18 годишна 

възраст 

 

 

 

национален 15 „Център за настаняване от 

семеен тип за деца без 

увреждания”: 

социална услуга от резидентен 

тип, предлагаща комплекс от 

дейности, които се предоставят в 

среда близка до семейната, за 

пълноценното израстване и 

развитие на деца без увреждания, 

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  

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр.Исперих 

 

налична към 

Община 

Исперих 

/държавно 

делегирана 

дейност/ 

2. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

без увреждания 2 

/ЦНСТДБУ 2/ 

 

 

деца от 3 до 18 годишна 

възраст 

 

 

 

национален 15 „Център за настаняване от 

семеен тип за деца без 

увреждания”: 

социална услуга от резидентен 

тип, предлагаща комплекс от 

дейности, които се предоставят в 

среда близка до семейната, за 

пълноценното израстване и 

развитие на деца без увреждания, 

лишени от родителска грижа, за 

сградата на  

и КСУДС 

„Лудогорие” 

гр.Исперих 

 

налична към 

Община 

Исперих 

/държавно 

делегирана 

дейност/ 
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които към момента на 

настаняването в него са 

изчерпани възможностите за 

връщане в биологичното 

семейство, настаняване при 

близки и роднини или приемно 

семейство. 

 

3. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца и/ 

или младежи с 

увреждания 

/ЦНСТД/МУ/ 

деца и младежи с 

увреждания 

национален 14 „Център за настаняване от 

семеен тип за деца и/ или 

младежи с увреждания”: 

социална услуга от резидентен 

тип, предлагаща комплекс от 

дейности, които се предоставят в 

среда близка до семейната, за 

пълноценното израстване и 

развитие на деца и/ или младежи с 

увреждания, лишени от 

родителска 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 

ЦНСТД/МУ 

гр.Исперих 

 

налична към 

Община 

Исперих 

/държавно 

делегирана 

дейност/ 

4. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

пълнолетни лица с 

физически 

увреждания 1 

/ЦНСТПЛФУ 1/ 

пълнолетни лица с 

физически увреждания 

национален 15 „Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица 

с физически увреждания”: 

социална услуга от резидентен 

тип, предлагаща комплекс от 

дейности, които се предоставят в 

среда близка до семейната, за 

общински имот за разкриване 

по проект 
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пълнолетни лица с физически 

увреждания. 

 

5. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

пълнолетни лица с 

физически 

увреждания 1 

/ЦНСТПЛФУ 2/ 

пълнолетни лица с 

физически увреждания 

национален 15 „Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица 

с физически увреждания”: 

социална услуга от резидентен 

тип, предлагаща комплекс от 

дейности, които се предоставят в 

среда близка до семейната, за 

пълнолетни лица с физически 

увреждания. 

 

общински имот за разкриване 

по проект 

6. Център за 

настаняване от 

семеен тип за стари 

хора 

/ЦНСТСХ/ 

възрастни хора без 

увреждания 

национален 15 „Център за настаняване от 

семеен тип за стари хора”: 

социална услуга от резидентен 

тип, предлагаща комплекс от 

дейности, които се предоставят в 

среда близка до семейната, за 

възрастни хора без увреждания. 

общински имот за разкриване 

по проект 

 

Преходно жилище 

 

1. Преходно жилище 

/ПЖ/ 

 

пълнолетни лица с 

увреждания или деца от 

15- до 18-годишна 

възраст, които са били 

настанени извън 

семейството 

национален 8 „Преходно жилище”: 

форма на социална услуга: 

- за деца в риск по смисъла на 

Закона за закрила на детето от 15- 

до 18-годишна възраст, 

осигуряваща настаняване и 

подкрепа от специалисти за 

сградата на  

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр.Исперих 

 

налична към 

Община 

Исперих 

/държавно 

делегирана 

дейност/ 
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придобиване на знания и 

практически умения за водене на 

относително самостоятелен начин 

на живот и подготовката им за 

включване в живота на 

общността; 

- за пълнолетни лица с 

увреждания, осигуряваща 

настаняване и подкрепа от 

специалисти за придобиване на 

практически умения за водене на 

самостоятелен начин на живот и 

подготовката им за включване в 

живота на общността. 

 

 

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 „Наблюдавано жилище”: 

социална услуга за пълнолетни 

лица с увреждания или лица от 

18- до 25-годишна възраст, които 

са били настанени извън 

семейството по реда на Закона за 

закрила на детето, осигуряваща 

настаняване и условия за водене 

на самостоятелен начин на живот. 

Подкрепата на лицата от 

специалисти се осъществява 

извън услугата чрез 

психологически, социални, 

правни и трудови консултации 

 

общински имот за разкриване 

по проект 
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Център за обществена подкрепа 

 

1. Център за 

обществена 

подкрепа 

/ЦОП/ 

 

деца и семейства в риск община 

Исперих 

50 „Център за обществена 

подкрепа”: 

социална услуга, в която се 

извършват дейности, свързани с 

превенция на изоставянето, 

превенция на насилието и 

отпадане от училище, 

деинституционализация и 

реинтеграция на деца, обучение в 

умения за самостоятелен живот и 

социална интеграция на деца от 

резидентна грижа. В центъра се 

извършват: социално и 

психологическо консултиране на 

деца и семейства в риск; 

оценяване на родителски 

капацитет, посредничество в 

случаи на родителско отчуждение 

и конфликт при развод/раздяла, 

оценяване и обучение на бъдещи 

приемни родители и осиновители, 

консултиране и подкрепа на деца 

с поведенчески проблеми, 

реализиране на социални 

програми за деца и семейства в 

риск 

 

сградата на  

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр.Исперих 

 

налична към 

Община 

Исперих 

/държавно 

делегирана 

дейност/ 

 

Център за работа с деца на улицата 
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1. Център за работа с 

деца на улицата 

/ЦРДУ/ 

деца и семейства на 

деца, живеещи трайно 

или частично на улицата 

община 

Исперих 

20 „Център за работа с деца на 

улицата”: 

комплекс от социални услуги, 

свързани с превенция на 

попадането на деца на улицата и 

отпадане от училище, социална 

рехабилитация и интеграция на 

деца, живеещи трайно или 

частично на улицата, чрез 

индивидуална работа с детето и 

неговото семейство, семейно 

консултиране и подкрепа, 

медицински и санитарно-

хигиенни услуги, ограмотяване на 

децата, обучение в родителски 

умения 

 

сградата на  

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр.Исперих 

 

налична към 

Община 

Исперих 

/държавно 

делегирана 

дейност/ 

 

Приемна грижа 

 

1. Приемна грижа деца в риск, които за 

определен период от 

време не могат или не 

трябва да живеят с 

родителите си 

община 

Исперих 

19 прием 

ни 

семейства 

„Приемна грижа”: 

отглеждане и възпитание в 

семейна 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 

администра 

тивната сграда на 

Община Исперих 

налична на 

ниво Областен 

модел с 

изнесено 

работно място 

в Община 

Исперих 



14 

 

деца и осигуряване на подкрепа за 

биологичните родители в 

кризисни ситуации; подготовка на 

децата за самостоятелен живот и 

обучение/развиване на социални 

умения; подготовка на деца, за 

реинтеграция в биологичното им 

семейство или осиновяване 

 

  

 

      

 

Обществена трапезария/ Операция „Топъл обяд“ 

 

1. Обществена 

трапезария/ 

Операция „Топъл 

обяд“ 

 

лица и семейства с 

ниски доходи или липса 

на такива 

гр. Исперих 140 осигуряване на топъл обяд за 

крайно нуждаещи се 

сградата на 

Център за 

предоставяне на 

социални услуги 

за възрастни хора 

и хора с 

увреждания 

 

налична към 

Община 

Исперих 

/по Операция 

„Осигуряване 

на топъл обяд 

2016-2019“/ 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-жо Бейтула. 

Моля становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте г-н Мюсреф като председател на водеща комисия. 

 

Гюнел Мюсреф – председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване» 

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

22.04.2019 г. от 10.30 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 

22.04.2019 г. от 10.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 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. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение имате ли? 

 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” 

28 24 24 0 0 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 679 
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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 2020г. 

2.  Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Плана за развитие на 

социалните услуги в община Исперих за 2020г. 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 2020г. 
 

№ Услуга Целеви групи Териториален 

обхват 

Капа 

цитет 

Основни дейности – 

фокус на услугата 

Местоположение Статус 

 

Социални услуги в домашна среда 

 

1. „Личен асистент“ 

 

1.Хората с право на 

чужда помощ с 

определени 90 и над 90 

на сто вид и степен на 

увреждане или степен на 

трайно намалена 

работоспособност; 

2. Децата с право на 

чужда помощ с 

определени 50 и над 50 

на сто вид и степен на 

увреждане или степен на 

трайно намалена 

работоспособност; 

3. Децата без право на 

чужда помощ с 

определени 90 и над 90 

на сто вид и степен на 

увреждане или степен на 

трайно намалена 

работоспособност. 

община 

Исперих 

 

250 „Личен асистент”: 

лице, полагащо почасови грижи в 

домашна среда на деца/ 

пълнолетни лица с трайни 

увреждания в невъзможност за 

самообслужване, с цел 

подпомагане на задоволяването 

на ежедневните им потребности 

от битов и социален характер 

 

 

община Исперих от 01.09.2019г. 

/държавно 

финансиране/ 

2. „Социален 

асистент“ 

Възрастни хора над 65 г. 

с ограничения или в 

невъзможност за 

самообслужване; хора с 

увреждания и техните 

община 

Исперих 

 

60 „Социален асистент“: 

лице, полагащо почасови грижи в 

домашна среда на деца/ 

пълнолетни лица с трайни 

увреждания и на лица над 65-

община Исперих за разкриване 

по проект 
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семейства годишна възраст в невъзможност 

за самообслужване, с цел 

подпомагане на задоволяването 

на ежедневните им потребности 

от битов и социален характер 

 

3. Домашен социален 

патронаж 
 

лица на/ над 

трудоспособна възраст; 

лица с трайно намалена 

работоспособност над 

71% ЕР на ТЕЛК; 

деца до 18г. с намалена 

възможност за социална 

адаптация, определена 

от РЕЛК/ ЦЕЛК 

община 

Исперих 

 

500 

 

„Домашен социален патронаж”: 

комплекс от социални услуги, 

предоставяни по домовете, 

свързани с доставка на храна; 

поддържане на личната хигиена и 

хигиената на жилищните 

помещения, обитавани от 

потребителя; съдействие за 

снабдяване с необходимите 

технически помощни средства и 

съоръжения; битови услуги и др. 

 

сградата на 

Център за 

предоставяне на 

социални услуги 

за възрастни хора 

и хора с 

увреждания 

налична към 

Община 

Исперих 

/общинска 

дейност/ 

 

Дневен център 

 

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 „Дневен център за деца и/или 

младежи с увреждания”: 

социална услуга за подкрепа на 

деца и младежи с трайни 

увреждания, в която се създават 

условия за обслужване, 

отговарящи на ежедневните и 

рехабилитационните им 

потребности, както и на 

потребностите от организация на 

свободното време. Потребителите 

се подпомагат от 

сградата на  

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр.Исперих 

 

налична към 

Община 

Исперих 

/държавно 

делегирана 

дейност/ 
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професионалисти с цел социално 

включване и превенция на 

настаняването им в 

специализирана институция 

  

2. Дневен център за 

пълнолетни лица с 

увреждания 

/ДЦПЛУ/ 

пълнолетни лица с 

увреждания от 

общността и 

потребители на 

ЦНСТПЛФУ 1 и 2 

 

национален 30 „Дневен център за пълнолетни 

лица с увреждания”: 

социална услуга за подкрепа лица 

с трайни увреждания, в която се 

създават условия за обслужване, 

отговарящи на ежедневните и 

рехабилитационните им 

потребности, както и на 

потребностите от организация на 

свободното време. Потребителите 

се подпомагат от 

професионалисти с цел социално 

включване и превенция на 

настаняването им в 

специализирана институция. 

 

общински имот за разкриване 

по проект 

 

3. Дневен център за 

стари хора 

/ДЦСХ/ 

възрастни хора от 

общността и 

потребители на 

ЦНСТСХ 

национален 20 „Дневен център за стари хора”: 

социална услуга за подкрепа на 

лица, навършили възрастта за 

придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст 

съгласно Кодекса за социално 

осигуряване, свързана с 

предоставяне на храна и 

подпомагане на социалното им 

включване. 

 

общински имот за разкриване 

по проект 
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Социални услуги от резидентен тип 

 

 

Център за настаняване от семеен тип 

 

1. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

без увреждания 1 

/ЦНСТДБУ 1/ 

 

деца от 3 до 18 годишна 

възраст 

 

 

 

национален 15 „Център за настаняване от 

семеен тип за деца без 

увреждания”: 

социална услуга от резидентен 

тип, предлагаща комплекс от 

дейности, които се предоставят в 

среда близка до семейната, за 

пълноценното израстване и 

развитие на деца без увреждания, 

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  

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр.Исперих 

 

налична към 

Община 

Исперих 

/държавно 

делегирана 

дейност/ 

2. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

без увреждания 2 

/ЦНСТДБУ 2/ 

 

 

деца от 3 до 18 годишна 

възраст 

 

 

 

национален 15 „Център за настаняване от 

семеен тип за деца без 

увреждания”: 

социална услуга от резидентен 

тип, предлагаща комплекс от 

дейности, които се предоставят в 

среда близка до семейната, за 

пълноценното израстване и 

развитие на деца без увреждания, 

лишени от родителска грижа, за 

сградата на  

и КСУДС 

„Лудогорие” 

гр.Исперих 

 

налична към 

Община 

Исперих 

/държавно 

делегирана 

дейност/ 
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които към момента на 

настаняването в него са 

изчерпани възможностите за 

връщане в биологичното 

семейство, настаняване при 

близки и роднини или приемно 

семейство. 

 

3. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца и/ 

или младежи с 

увреждания 

/ЦНСТД/МУ/ 

деца и младежи с 

увреждания 

национален 14 „Център за настаняване от 

семеен тип за деца и/ или 

младежи с увреждания”: 

социална услуга от резидентен 

тип, предлагаща комплекс от 

дейности, които се предоставят в 

среда близка до семейната, за 

пълноценното израстване и 

развитие на деца и/ или младежи с 

увреждания, лишени от 

родителска 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 

ЦНСТД/МУ 

гр.Исперих 

 

налична към 

Община 

Исперих 

/държавно 

делегирана 

дейност/ 

4. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

пълнолетни лица с 

физически 

увреждания 1 

/ЦНСТПЛФУ 1/ 

пълнолетни лица с 

физически увреждания 

национален 15 „Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица 

с физически увреждания”: 

социална услуга от резидентен 

тип, предлагаща комплекс от 

дейности, които се предоставят в 

среда близка до семейната, за 

общински имот за разкриване 

по проект 
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пълнолетни лица с физически 

увреждания. 

 

5. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

пълнолетни лица с 

физически 

увреждания 1 

/ЦНСТПЛФУ 2/ 

пълнолетни лица с 

физически увреждания 

национален 15 „Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица 

с физически увреждания”: 

социална услуга от резидентен 

тип, предлагаща комплекс от 

дейности, които се предоставят в 

среда близка до семейната, за 

пълнолетни лица с физически 

увреждания. 

 

общински имот за разкриване 

по проект 

6. Център за 

настаняване от 

семеен тип за стари 

хора 

/ЦНСТСХ/ 

възрастни хора без 

увреждания 

национален 15 „Център за настаняване от 

семеен тип за стари хора”: 

социална услуга от резидентен 

тип, предлагаща комплекс от 

дейности, които се предоставят в 

среда близка до семейната, за 

възрастни хора без увреждания. 

общински имот за разкриване 

по проект 

 

Преходно жилище 

 

1. Преходно жилище 

/ПЖ/ 

 

пълнолетни лица с 

увреждания или деца от 

15- до 18-годишна 

възраст, които са били 

настанени извън 

семейството 

национален 8 „Преходно жилище”: 

форма на социална услуга: 

- за деца в риск по смисъла на 

Закона за закрила на детето от 15- 

до 18-годишна възраст, 

осигуряваща настаняване и 

подкрепа от специалисти за 

сградата на  

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр.Исперих 

 

налична към 

Община 

Исперих 

/държавно 

делегирана 

дейност/ 
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придобиване на знания и 

практически умения за водене на 

относително самостоятелен начин 

на живот и подготовката им за 

включване в живота на 

общността; 

- за пълнолетни лица с 

увреждания, осигуряваща 

настаняване и подкрепа от 

специалисти за придобиване на 

практически умения за водене на 

самостоятелен начин на живот и 

подготовката им за включване в 

живота на общността. 

 

 

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 „Наблюдавано жилище”: 

социална услуга за пълнолетни 

лица с увреждания или лица от 

18- до 25-годишна възраст, които 

са били настанени извън 

семейството по реда на Закона за 

закрила на детето, осигуряваща 

настаняване и условия за водене 

на самостоятелен начин на живот. 

Подкрепата на лицата от 

специалисти се осъществява 

извън услугата чрез 

психологически, социални, 

правни и трудови консултации 

 

общински имот за разкриване 

по проект 



24 

 

 

Център за обществена подкрепа 

 

1. Център за 

обществена 

подкрепа 

/ЦОП/ 

 

деца и семейства в риск община 

Исперих 

50 „Център за обществена 

подкрепа”: 

социална услуга, в която се 

извършват дейности, свързани с 

превенция на изоставянето, 

превенция на насилието и 

отпадане от училище, 

деинституционализация и 

реинтеграция на деца, обучение в 

умения за самостоятелен живот и 

социална интеграция на деца от 

резидентна грижа. В центъра се 

извършват: социално и 

психологическо консултиране на 

деца и семейства в риск; 

оценяване на родителски 

капацитет, посредничество в 

случаи на родителско отчуждение 

и конфликт при развод/раздяла, 

оценяване и обучение на бъдещи 

приемни родители и осиновители, 

консултиране и подкрепа на деца 

с поведенчески проблеми, 

реализиране на социални 

програми за деца и семейства в 

риск 

 

сградата на  

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр.Исперих 

 

налична към 

Община 

Исперих 

/държавно 

делегирана 

дейност/ 

 

Център за работа с деца на улицата 
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1. Център за работа с 

деца на улицата 

/ЦРДУ/ 

деца и семейства на 

деца, живеещи трайно 

или частично на улицата 

община 

Исперих 

20 „Център за работа с деца на 

улицата”: 

комплекс от социални услуги, 

свързани с превенция на 

попадането на деца на улицата и 

отпадане от училище, социална 

рехабилитация и интеграция на 

деца, живеещи трайно или 

частично на улицата, чрез 

индивидуална работа с детето и 

неговото семейство, семейно 

консултиране и подкрепа, 

медицински и санитарно-

хигиенни услуги, ограмотяване на 

децата, обучение в родителски 

умения 

 

сградата на  

КСУДС 

„Лудогорие” 

гр.Исперих 

 

налична към 

Община 

Исперих 

/държавно 

делегирана 

дейност/ 

 

Приемна грижа 

 

1. Приемна грижа деца в риск, които за 

определен период от 

време не могат или не 

трябва да живеят с 

родителите си 

община 

Исперих 

19 прием 

ни 

семейства 

„Приемна грижа”: 

отглеждане и възпитание в 

семейна 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 

администра 

тивната сграда на 

Община Исперих 

налична на 

ниво Областен 

модел с 

изнесено 

работно място 

в Община 

Исперих 



26 

 

деца и осигуряване на подкрепа за 

биологичните родители в 

кризисни ситуации; подготовка на 

децата за самостоятелен живот и 

обучение/развиване на социални 

умения; подготовка на деца, за 

реинтеграция в биологичното им 

семейство или осиновяване 

 

  

 

      

 

Обществена трапезария/ Операция „Топъл обяд“ 

 

1. Обществена 

трапезария/ 

Операция „Топъл 

обяд“ 

 

лица и семейства с 

ниски доходи или липса 

на такива 

гр. Исперих 140 осигуряване на топъл обяд за 

крайно нуждаещи се 

сградата на 

Център за 

предоставяне на 

социални услуги 

за възрастни хора 

и хора с 

увреждания 

 

налична към 

Община 

Исперих 

/по Операция 

„Осигуряване 

на топъл обяд 

2016-2019“/ 
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 ТОЧКА 2 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 2018г. и на Общинска програма за закрила на детето за 2019г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Бейтула. 

 

 Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Съгласно чл. 20а от Закона за закрила на детето, към Община Исперих е създадена 

Комисия за детето с консултативни и координационни функции, в която участват 

представители на различни институции, работещи по проблемите на децата. Комисията е 

обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца на територията на 

общината като формира и осигурява осъществяването на местната политика за закрила на 

детето.  

В изпълнение на чл.6 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, 

Комисията разработва общинската програма за закрила на детето съобразно 

потребностите в съответната община. Комисията осъществява сътрудничество, 

координация и подпомага обмена на информация между компетентните органи и 

юридическите лица при осъществяване на дейностите по закрилата на детето на общинско 

ниво. 

Основна цел на Общинската програма за закрила на детето на община Исперих е 

осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството 

на живот и благосъстоянието на децата, като условие за свободното и пълноценното им 

личностно развитие. В Общинската програма за закрила на детето подробно са разписани 

приоритетните цели, дейностите за тяхното изпълнение, сроковете, отговорни органи и 

източниците на финансиране.  

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 2018г. 

2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2019г. 

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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ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ 

В ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018г. 
 

 

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 семейства, 

отговарящи на условията за месечно социално подпомагане за децата, които 

отглеждат. 

Дейност 1.2. Прилагане на мерки за превенция и санкциониране на проявите на 

безотговорно родителство.  

Дейност 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. 

Дейност 1.4. Предлагане на комплекс от услуги, насочени към повишаване на 

капацитета на родителите 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 198 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 2018г. са 271 броя. В това число мерки за закрила в семейна среда са 46 случая, а 

мерки за закрила извън семейна среда са 104. 

Мерките за закрила в извън семейната среда обхващат настаняване на децата при 

близки и роднини, настаняване на деца в резидентен тип услуги и приемни семейства. 

Настанените деца при близки и роднини са 46 броя, 40 деца са настанени в Комплекс за 

социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”.  

Развиване на комплекс от услуги, насочени към повишаване на родителския 

капацитет на родителите се предлагат от Центъра за обществена подкрепа, посредством 

съдействие, подпомагане и консултиране. През 2018г. от отдел „Закрила на детето“ са 

издадени 108 направления за ползване на услугата. Осигурява се психологическа помощ 

на родители и деца, консултиране на детето и информиране в съответствие с неговата 

възраст и степента на развитие. Оказва се съдействие за подобряване на социално – 

битовите условия и повишаване на родителския капацитет. Отпуснати са 48 еднократни 

помощи за превенция от изоставяне и 42 месечни помощи. Дирекция „Социално 

подпомагане“ чрез отдел „Закрила на детето“ има 110 участия в съдебни и 

административни процедури. От отдел „Закрила на детето“ са издадени 16 становища до 

дежурния съдия. 

Към месец декември 2018г. в Отдела има 271 отворени случаи, по които се работи. 

Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ - Исперих, 

съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, с Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”, ДДЛРГ 
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„Лудогорие”, Детска педагогическа стая, органи и институции осъществяващи мерки по 

закрила на детето, създаде условия за повишаване капацитета на семействата по 

отношение на родителските им функции и отговорно родителство. 

Отделът оказва подкрепа на семействата в съответствие и в изпълнение на 

основната цел на Закона за закрила на детето - отглеждане на децата в семейна среда, чрез 

развитие на алтернативни услуги за деца и предоставяне на финансови помощи.  

През изминалия период са проведени множество работни срещи между 

специалисти от различни институции с цел координиране на усилията по обхващане на 

застрашените от отпадане от училище деца. Обсъдени са и са разписани конкретни 

отговорности и начини на взаимовръзка на работещите на местно ниво с деца, жертва на 

насилие. 

Отдел „Закрила на детето“, съвместно с други институции работи за развиване на 

програми и услуги, насочени към превенция на насилието и възстановяване и 

реинтеграция на деца, жертви на насилие. Осигурява се достъп до здравни грижи, 

психологическа подкрепа на деца и семейства, жертва на насилие или трафик чрез 

ползване на различни услуги в общността. 

Отделът работи съвместно с Комплекса за социални услуги за деца по превенция 

на изоставянето на деца и настаняването им в специализирана институция. Издадени са 40 

направления за ползване на Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания, пет деца 

са настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания.  

През 2018г. 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”. 

С оглед закриването на ДДЛРГ от 01.01.2019г. и разкриването на негово място на 

Център за работа с деца на улицата бе извършен основен ремонт на материалната база на 

Дома, обособяване и пълно оборудване на кухня, дневна с трапезария, дневна за работа с 

децата през свободното време с отделно закупени 5 компютъра, 3 офиса за социален 

работник и педагози. Поставена бе преходна врата за услугите и бе направен ремонт и 

пребоядисване на целия 3-етажен коридор към КСУДС. 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие” Исперих 

функционира от 01.01.2011 година, съгласно Решение № 288 на Общински съвет-Исперих 

от заседание, проведено на 22.12.2010г., Протокол № 49. КСУДС „Лудогорие” е 

самостоятелно юридическо лице, организационна структура на Община Исперих, в който 

се предоставят социални услуги, съгласно ППЗСП, както следва: 

 Преходно жилище; 

 Център за обществена подкрепа; 

 Център за настаняване от семеен тип 1; 

 Център за настаняване от семеен тип 2. 

 Дневен център за деца и/или младежи с увреждания от 01.01.2018г. 

 

КСУДС „Лудогорие” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на 

община Исперих със самостоятелен делегиран бюджет, който се формира от бюджетите 

на социалните услуги, определени съгласно единни разходни стандарти, утвърдени за 

всяка календарна година от МС. Управлява се от Управител. Текущи и оперативни 

решения по организацията на дейностите се вземат от Съвет на ръководния екип. 

Социалните услуги в КСУДС „Лудогорие” за 2018г. се предоставят в сграда, имот 

публична общинска собственост, с местонахождение гр.Исперих, Община Исперих, 

област Разград, ул. „Васил Левски” № 72. 

Всяка социална услуга разполага със собствено самостоятелно пространство, което 

включва нужния вид и брой помещения, в зависимост от вида на услугата: спални 

помещения, дневна, трапезария, кухня, офис на екипа, санитарни и складови помещения, 

игротеки, зали за занимания, срещи, консултации и обучения. Помещенията са 
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оборудвани и обзаведени според спецификата на работа с клиентите. Материалната база 

на всяка услуга гарантира качество на предоставяне на услугата и ефективна работа с 

нейните потребители.  

В сградата, където се предоставят услугите е осигурена денонощна вътрешна и 

външна охрана, посредством изградена система за видеонаблюдение и длъжностни лица, 

осъществяващи пропускателния режим през светлата част на денонощието.  

За 2018 година КСУДС „Лудогорие” има утвърдена численост на щатния персонал 

48 щата, от които 30 специалисти за работа с деца: социални работници, педагози, 

психолози, логопед, рахабилитатор, възпитатели, трудотерапевт и др. и 18 щата: 

административен и помощно-обслужващ персонал, част от които са общи длъжности за 

всички услуги. Всички работещи в Комплекса отговарят на изискванията за степен на 

образование и квалификация и текущо получават допълнителна квалификация и обучение 

в съответствие със спецификата на длъжността.  

КСУДС „Лудогорие” организира дейността си в съответствие с изискванията на 

Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето, Правилниците за 

прилагането им, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца и други 

законови и подзаконови актове, касаещи дейностите на организацията. 

През отчетния период бяха извършени ремонтни дейности в следните социални 

услуги към КСУДС „Лудогорие”: 

Преходно жилище - През 2018г. бе извършен основен ремонт и обзавеждане на 

цялата услуга към Комплекса. Бяха закупени мебели за дневната, трапезарията и кухнята 

на децата. Отремонтирани са всички стаи на децата, офиса на работещите социални 

работници и коридора на услугата. Поставена е предпазна козирка на входа на услугата. 

Сменено е цялото осветление на услугата по изискване за безопасност. 

Център за обществена подкрепа - През 2018г. бе извършено освежаване на част от 

пространството на услугата и обособяване на допълнителен офис на работещия персонал, 

както и поставяне на предпазваща козирка на входа на ЦОП. 

Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания - През 2018г.бе извършен 

ремонт и освежаване на цялото пространство на центъра. По проект бе обособена и 

оборудвана със специални мебели сензорна стая за работа с деца/младежи с увреждания. 

По същия проект през 2019г. предстои обособяването на две специализирани площадки в 

дворното пространство на Комплекса, предназначени както за децата/ младежите с 

увреждания, така и за всички останали деца от услугите. 

Психорелационна зала - През 2018г. бе реконструирана и отремонтирана цялата 

бивша столова на Дом за деца „Лудогорие” и обособена за комбинирана зала за работа с 

деца/младежи за арттерапии и занимания през свободното време на децата /тенис-маса, 

билярд, фитнес уреди, шведски стени и др./. Поставен е навсякъде теракот, 

специализирана настилка за работа с деца/младежи с увреждания и парапети. С цел 

осигуряване на безопасност и постигане на по-добра енергийна ефективност цялостно е 

подменено осветлението на залата. 

Кухня - През 2018г. бе направен цялостен основен ремонт на кухнята към КСУДС 

„Лудогорие” и приспособяването й на кухня-майка с кетъринг обслужване, което изхранва 

ежедневно около 70 деца/ младежи. Закупени бяха професионална аспирация и шкафове 

за съхранение на посуда и хранителни продукти. 

 

Социална услуга 

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ 

Преходно жилище е социална услуга в общността с капацитет 8 младежи/девойки.  

Услугата Преходно жилище е предназначена за:  

 Младежи и девойки над 15-годишна възраст, с дълъг институционален престой, 

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

семейната среда; 
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 Младежи и девойки от общността, които са над 15 годишна възраст, но поради 

една или друга причина се налага да ползват социална услуга от резидентен тип, поради 

невъзможност да живеят в семейна или близка до семейната среда. 

Социално - педагогическата работа в „Преходно жилище“ е насочена към 

компенсиране на дефицити в уменията в битовата и социалната сфера, породени от 

продължителния институционален престой. Социалните работници подпомагат 

младежите и девойките да придобият чрез практическа дейност необходимите за 

самостоятелно живеене социални и битови умения.  

През 2018г. в услуга Преходно жилище се работи по 11 случая. В 4 от случаите 

потребителите ползват услугата повече от една година.  

В края на периода в услугата има 7 случая. Всички потребители на услугата са 

ученици - 6 в ПГ по СС „Хан Аспарух” и 1 в ОУ „ В. Априлов”.  

До месец декември 2018г. в услугата аботи екип от 4 социални работници. При 

необходимост потребителите на услугата се консултират от психолози, работещи в 

КСУДС „Лудогорие”.  

 

Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 
Център за обществена подкрепа е социална услуга насочена към подобряване на 

качеството на живот на уязвимите групи от общността в община Исперих и подобряване 

на благосъстоянието им. Центъра работи в услуга на хората в общността, консултиране и 

намиране на адекватни решения за задоволяване на нуждите им. Насочване за ползване на 

услугата става чрез:  

 Наличие на направление или административна заповед от ДСП гр.Исперих.  

 Подадено заявление за ползване на услугата до Управителя на КСУДС от 

самите клиенти при идентифицирана нужда от подкрепа без направление или заповед от 

ДСП. 

 Други институции и организации, като МКППБМН, Детска педагогическа стая, 

полиция, съд и прокуратура. 

Насочването и приемането на деца и семейства за ползване на услугата се 

извършва целогодишно в рамките на утвърдения капацитет. Към настоящият момент 

капацитета на услугата е 40 потребители. Видовете социални услуги, които се предлагат 

са: 

1. Повишаване на родителският капацитет. 

2. Превенция на изоставянето. 

3. Превенция на насилието. 

4. Превенция на отклоняващото се поведение. 

5. Превенция на отпадане от училище. 

6. Оценка на риска,оценка на родителския капацитет. 

7. Психологическа подкрепа. 

8. Логопедична подкрепа. 

9. Дейности в следосиновителният период. 

10. Дейности в слединтеграционният период. 

11. Деинституциализация и реинтеграция на деца от специализирани институции. 

Общо случаите постъпили за този период са 105. 

В Центърът за обществена подкрепа работят 6 специалиста: трима социални 

работници, един социален работник/педагог, психолог и логопед. 

 

Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 1 

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 е социална услуга - 

резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на деца, изведени 
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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. Вземайки предвид приетата Визия за деинституционализация в 

България и закриването на ДДЛРГ в страната, се предприеха мерки според нуждите на 

община Исперих и от 01.10.2017г. с Решение на Общински съвет и Заповед № РД01-0750/ 

26.06.2017г. на Изпълнителния директор на АСП, услугата ЦНСТДБУ 1 повиши своя 

капацитет от 12 на 15 потребителя. От 01.07.2017 г, след настъпили промени в 

наименованието на услугата, ЦНСТ се ползва само от деца без увреждания, на възраст от 

3 до 18 години. Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в ЦНСТ само в 

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

преценка на настаняващия орган, се допуска продължаване ползването на услугата и на 

младежи, навършили 18 години, до завършване на средното образование. 

През 2018г. в ЦНСТДБУ 1 настанените деца с административна заповед на 

Дирекция „Социално подпомагане“ са 15. 

В края на периода услугата се ползва от 15 деца. 

Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ 1 се състои от 4 социални 

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

психолог /от м.октомври почасова работа с децата се провежда от двама психолози и от 

един логопед/ 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.  

  

Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 2 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 е социална услуга -

резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на деца, изведени 

от семействата им. С помощта и подкрепата на социалните работници се предоставя 

комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните потребности на децата, насочени към 

развиване на социалната компетентност и подготовка за самостоятелен живот, подкрепа в 

образованието, развиване на способности за организиране на свободното време, 

професионално ориентиране и обучение, възстановяване и поддържане на контакт с 

биологичното семейство и формиране на собствена идентичност. Със Заповед № РД01-

0749/ 26.06.2017г. на Изпълнителния директор на АСП, капацитетът на Центъра бе 

увеличен от 01.10.2017г. от 12 на 15 деца. 

От 01.07.2017г. с настъпили промени услугата ЦНСТ се ползва само от деца без 

увреждания на възраст от 3 до 18 години. В някои случаи по преценка на настаняващия 

орган се допуска продължаване ползването на услугата и на младежи навършили 18 

години, до завършване на средното образование. 

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 15 деца.  

Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ 2 се състои от 5 социални 

работници, с необходимата професионална квалификация за работа с деца, 2 психолози на 

граждански договор и 1 домашен помощник. 
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ЦЕЛ 2. Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за 

изоставяне на детето 

Дейност 2.1. 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. 

 

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 и/или 

младежи с увреждания. 

Дейност 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.  

Дейност 3.3. Разширяване обхвата на Центъра за обществена подкрепа – „синя 

стая”, зала за терапии. 

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

социалните услуги. 

 

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

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

семейства, младежи до 35 години, ползватели на социалната услуга Център за настаняване 

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

Услугата ДЦДМУ е с капацитет 30 места. Работи се с 2 групи: 

- 1 група – работа с деца с увреждания от 3 до 18 год.възраст 

- 2 група – работа с лица с увреждания от 18 до 35 год.възраст 

 В ДЦДМУ се осигурява: 

- здравни и физически потребности на потребителите; 

- психологическа подкрепа; 

- логопедична терапия; 

- работа с възпитатели; 

- рехабилитационна подкрепа; 

- социално консултиране; 

- медицински контрол; 

- мобилна работа. 

Екипът на ДЦДМУ към КСУДС „Лудогорие“ гр.Исперих се състои от: социални 

работници – 2, възпитатели – 2, детегледачи – 2, логопед – 1, психолог – 1, медицинско 

лице – 1, рехабилитатор – 1, терапевт – 1 /до май месец/, шофьор – 1. 

През 2018 година услугите на ДЦДМУ са ползвали 38 потребителя. 

 

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 
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предоставяне на социални услуги в Община Исперих“, финансиран със средства по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г. Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12 „Да не 

изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността” .  

Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания се предоставя в достъпна и уютна среда, като разполага с обучен персонал с 

развити компетенции и опит за индивидуална работа и подкрепа на потребителите. 

Услугата има разработена методика, утвърдена вътрешна нормативна база, правила, 

процедури и документация, гарантиращи качество на предоставянето им, в съответствие 

със законовоопределените критерии и стандарти. 

Изграждането на този център позволи да се повиши качеството на живот на деца и 

младежи от институции и уязвими групи от населението чрез подобряване на достъпа им 

до алтернативни грижи и услуги в среда, близка до семейната и в общността на 

територията на община Исперих. 

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. 

В края на периода услугата се ползва от 14 потребители.  

 

 

ЦЕЛ 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 

Дейност 4.1. Поддържане на информираността, относно приемната грижа. 

Дейност 4.2. Реализиране на професионалната приемна грижа, съгласно 

партньорското споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община 

Исперих по проект „Приеми ме 2015”. 

Дейност 4.3. Осигуряване на качествена грижа за настанените в приемните 

семейства деца, подкрепа и надграждащо обучение на вече утвърдените семейства. 

Дейност 4.4. 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. 

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

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

приемни семейства от три общини, една от които е Община Исперих. 

През 2018г. едно Професионално приемно семейство е заличено от регистъра по 

тяхно желание. Няма новоутвърдени приемни семейства, общия брой действащи 

семейства остава 14. Към момента са ангажирани 12 семейства с настанени в тях 13 деца.  

Общия брой преминали през приемната грижа деца за 2018г. са 17. 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІІ: 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА 

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ 

ДЕЦА 
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ЦЕЛ 1. Разработване на механизъм за проследяване на обхванатите и 

необхванатите деца и движението в образователната система 

Дейност 1.1. Осигуряване и контролиране на обхвата на подлежащите на 

задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици. 

Дейност 1.2. Наблюдаване на движението на децата и учениците чрез 

ежемесечно събиране на информация за преместени, отпаднали или необхванати. 

Дейност 1.3. Изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст, приет с РМС № 373 от 05.07.2017г. на МС.  

Дейност 1.4. Налагане на административни наказания за лица, които не 

изпълняват родителските си задължения по ЗПУО. 

Дейност 1.5. Подобряване и осъвременяване на материалната база в учебните 

заведения.  

Дейност 1.6. Подобряване на условията за спорт в образователната система с 

цел насърчаване на спортната активност сред децата и учениците. 

Дейност 1.7. Повишаване на ролята на училищните настоятелства към 

училищата и детските градини и поддържане на активно сътрудничество между 

обществените съвети и учебните заведения. 

Дейност 1.8. Активно включване на родителската общност в образователния 

процес. 

Дейност 1.9. Осигуряване на безплатен транспорт и безплатни учебници и учебни 

помагала за деца и ученици. 

Дейност 1.10. Подкрепа за кариерно ориентиране и консултиране на ученици в 

риск.  

 

През 2018 година в община Исперих функционират девет общински училища – две 

средни и седем основни. Шест от основните училища, с изключение на ОУ „Христо 

Ботев“ с. Китанчево са средищни и в тях се обучават и ученици от най-близките, съседни 

населени места. Във всички средищни училища е организирана целодневна организация 

на учебния процес за пътуващите ученици. В началото на учебната 2018/2019г. записаните 

ученици в училищата от общината са 2 102. Наблюдава се намаляване на броя им в 

сравнение с предходната година, когато са били 2204.  

За поредна година отрицателната демографска статистика е причина за 

утвърждаването на маломерни и слети паралелки в малките училища. 

През новата учебна година децата записани в детските градини са 753. След 

решението на Общински съвет – Исперих за отменяне на таксите са разкрити две нови 

групи в детските градини в общината – една яслена група в ДГ „Първи юни“ гр.Исперих и 

една група в детската градина в с. Китанчево. Забелязва се увеличаване на броя на децата 

от 2 до 4-годишна възраст. 

За настоящата учебна година четири детски градини са определени за средищни и в 

тях се обучават и възпитават и деца от най-близките съседни села. 

През 2018г. с цел подобряване на материално-техническата база, която е важна 

предпоставка за осигуряването на добро качество на образование във всички учебни 

заведения са изпълнение ремонтни дейности. 

В ПГСС „Хан Аспарух“ гр.Исперих приключи изпълнението на проект „Основен 

ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионалната гимназия по селско стопанство 

„Хан Аспарух“, гр.Исперих“. Гимназията изцяло е преобразена със средства по ОП 

„Региони в растеж“ 2014-2020. 

Съгласно разпоредбите на чл.256, ал.1, т.10 от Закона за предучилищното и 

училищното образование органите на местното самоуправление осигуряват и контролират 

безплатния транспорт на децата в задължителна предучилищна възраст и на учениците от 

населени места, в които няма детска градина или училище, до най-близката детска 
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градина или училище, което провежда обучение в съответната група или в съответния 

клас, и обратно, за което по силата на чл.283, ал.2 от ЗПУО се осигуряват средства от 

държавния бюджет. 

През изминалата година след отправено мотивирано искане, Министерството на 

образованието и науката предостави нов училищен автобус на Община Исперих за 

осигуряване на безплатен транспорт на деца и ученици. С Решение на Общински съвет – 

Исперих ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци се определи за преимуществен ползвател на 

новото моторно превозно средство. 

Социално-икономическите фактори, процесите на миграция и честата смяна на 

местоживеенето са сред основните фактори за незаписването на децата и учениците в 

учебните заведения и ранното им отпадане от образователната система.  

С приемането на Постановление № 100 от 08.06.2018г. за постоянно действащ 

Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст общината беше разделена на 7 района. Със Заповед № 524/ 04.07.2018г. бяха 

определени представителите на общинската администрация за участие в екипите по 

обхват. За учебната 2018/2019г. всички учебни заведения излъчиха педагогически и 

непедагогически лица за включване в мултидисциплинарните екипи. 

След успешното внедряване на информационната система „Посещаемо и безопасно 

училище“ ангажираните институции имат възможността да обменят информация по 

изпълнението на дейностите.  

През месец октомври 2018г. членовете на екипите от община Исперих участваха в 

обучение за ефективно реализиране на дейностите за обхващане и задържане на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, което се проведе от РУО - 

Разград. 

Действията на екипите през годината бяха насочени към повторно записване и 

реинтегриране в образователната система на отпаднали през предходни години ученици и 

към установяването на потребностите от подкрепа, която да подпомогне задържането им в 

училищата и детските градини. Общо са обходени 179 адреса на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст. 

С цел задържане на учениците в образователната система и повишаване на 

мотивацията им за участие в училищния живот в училищата от общината се изпълняваха 

редица дейности като: 

 провеждане на допълнителни иновативни дейности за засилване на мотивацията 

за включване на деца от етническите малцинства в училищния живот; 

 разработване на механизми за ежедневно информиране на родителите за 

отсъствията и закъсненията на децата; 

 изпълняване на дейности за активно включване на родителската общност в 

образователния процес;  

 осигуряване на безопасна, сигурна и модерна среда за обучение в детските 

градини и училища;  

 предоставяне на подкрепа за деца и ученици с обучителни затруднения.  

Една от дейностите през годината на МКБППМН беше насочена към приобщаване 

на деца в риск към училищната среда. За реализирането й МКБППМН – Исперих работи 

съвместно с училищните ръководства и с училищните комисии за превенция на 

противообществените прояви при ученици. Организирани са беседи с учениците на теми 

„Права и отговорности“ и „Необходимост от редовна посещаемост на учебно заведение“. 

Обществените възпитатели проведоха консултации и срещи с родители на деца от ромски 

произход за необходимостта от включване на децата им в образователната система. 

През 2018г. учебните заведения от община Исперих участваха в изпълнението на 

дейности по следните програми и проекти: 
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1. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Осигуряване на 

ученически шкафчета“ - всички училища; 

2. НП „Развитие на системата на предучилищното образование“ – ОУ „Отец 

Паисий“ с. Подайва, ДГ „Радост с. Подайва, ДГ „Кокиче“ с. Вазово, ДГ „Дора Габе“ с. 

Лудогорци и ДГ „Слънце“ гр.Исперих; 

3. НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на 

предучилищното и училищното образование“: 

 Дейност 2 „Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или 

иновативен хардуер за институциите от системата на предучилищното образование“ – 13 

детски градини; 

 Дейност 3 „Предоставяне на средства за закупуване на иновативен хардуер и 

въвеждане на ИКТ за нуждите на училищното образование“ – ПГ „Васил Левски“ 

гр.Исперих, ОУ „Васил Априлов“ гр.Исперих, ОУ „Христо Ботев“ гр.Исперих, ПГ „Хан 

Аспарух“ гр.Исперих, ОУ „Отец Паисий“ с. Подайва, ОУ „Христо Ботев“ с. Лудогорци, 

ОУ „Христо Ботев“ с. Китанчево, ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Вазово ОУ „Васил Левски“ с. 

Тодорово; 

4. НП „С грижа за всеки ученик“  

 Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния 

етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по 

общообразователна подготовка“ – ОУ „Васил Априлов“ гр.Исперих и ОУ „Отец Паисий“ 

с. Подайва;  

 Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за ученици от 

прогимназиален етап на основното образование за повишаване на нивото им на 

постиженията им по общообразователна подготовка“ - ОУ „Васил Априлов“ гр.Исперих; 

5. Проект „Подкрепяща среда за ромски младежи за придобиване на средно 

образование“ – бенефициент - ПГ по СС „Хан Аспарух“ – Исперих, финансираща 

програма - Фондация „Българо-американско общество“ чрез СНЦ „Асоциация Интегро“. 

6. Проект „Равен шанс - достъп до средно образование” - бенефициент - ПГ по СС 

„Хан Аспарух“ гр.Исперих, финансираща програма - Тръст за Социална Алтернатива чрез 

СНЦ „Асоциация Интегро“ 

 

 

ЦЕЛ 2. Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със 

специални образователни потребности 

Дейност 2.1. Приемане на Годишен план за изпълнението на дейностите за 

подкрепа на личностно развитие за 2018г. и създаване на училищни екипи и планове за 

подкрепа. 

Дейност 2.2. Ранно оценяване на потребностите на деца и ученици от подкрепа 

за личностно развитие. 

  Дейност 2.3. Изпълнение на нормативно определените дейности за обща и 

допълнителна подкрепа по Наредбата за приобщаващото образование. 

Дейност 2.4. Подобряване на материалните условия за обучение на деца и ученици 

със специални образователни потребности в институциите в системата на 

предучилищното и училищно образование 

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. Участие на педагогическите специалисти в периодични 

квалификационни обучения за работа с деца със СОП в общообразователната система. 

Дейност 2.7. Поддържане на активно сътрудничество между училища, детски 

градини, Община Исперих, РУО, РЦПППО, деца, ученици и техните семейства в процеса 

на приобщаващото образование. 
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Дейност 2.8. Прилагане на иновативни и адекватни педагогически практики и 

модели за работа с деца и ученици със СОП. 

Дейност 2.9. Провеждане на информационни кампании в училищата и детските 

градини с цел толерантност и съпричастност към децата и учениците със СОП. 

 

Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на 

индивидуалността на всяко дете или ученик и създаване на възможности за развитие на 

децата и учениците във всички аспекти в живота на общността.  

На учениците със специални образователни потребности се предоставя обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие, която включва: 

1. Работа с дете и ученик по конкретен случай;  

2. Психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания;  

3. Осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща 

среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, 

методики и специалисти;  

4. Предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със 

сензорни увреждания;  

5. Ресурсно подпомагане.  

 

По данни на директорите в началото на учебната 2018/ 2019г. учениците със 

специални образователни потребности, интегрирани в общообразователните училища са 

58. На 9 деца допълнителната подкрепа се предоставя от специалистите на РЦПППО, а на 

останалите се осигурява от специалистите в училищата. Децата записани в детските 

градини получават ресурсно подпомагане от РЦПППО.  

В програмите за подкрепа на личностното развитие на всички училища и детски 

градини са разработени мерки за пълноценното включване на ученици и деца със СОП и 

хронични заболявания в училищната среда. 

С реализирането на професионални паралелки в Центъра за специална 

образователна подкрепа към ПГСС „Хан Аспарух“ се стремим да създадем подкрепяща 

образователна среда за ученици с увреждания. Ученици със специални образователни 

потребности се обучават по рамкова програма за професионално образование със степен 

на професионална квалификация – първа. Професионалното им направление е 

производство на храни и напитки, професия – работник в хранително-вкусовата 

промишленост, а специалността – хранително-вкусова промишленост. През новата учебна 

година учениците в ЦСОП към ПГСС „Хан Аспарух“ са 12. 

През 2018г. бeше разработен и приет План за изпълнение на дейностите за 

личностна подкрепа, който очертава приоритетните дейности в приобщаващото 

образование. 

 

 

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. Изпълнение на извънкласни дейности за задържане на ученици в 

образователната система по проект „Образователна интеграция на учениците от 

етническите малцинства в община Исперих”.  
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През отчетения период продължи работата ни в насока за преодоляване на 

причините, водещи до отпадане на деца и ученици от образователната система. 

Наблюдаваше се по-добра координация и сътрудничество между институциите, 

имащи отношение към проблема – Община Исперих, училища, детски градини, ДСП, 

РУО, РУ, ДБТ и социалните услуги.  

През изминалата година Община Исперих продължи да изпълнява проект 

„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих” 

по Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Проектните 

дейности се реализираха в седем училища и целяха създаване на условия за по-добра и 

успешна социализация на учениците от етническите малцинства. В изпълнението на 

голяма част от предвидените мероприятия активно участваше и родителската общност. 

Проектът беше на стойност 345 353,33лв. и се изпълни в партньорство с ОУ „Христо 

Ботев” гр.Исперих и Асоциация „Интегро”. 

Подадено беше проектно предложение „Социално-икономическа и образователна 

интеграция на етническите малцинства в община Исперих” по ОПРЧР и ОПНОИР. 

Проектните дейности в частта финансирана от ОПНОИР са насочени към ясно 

идентифицираните проблеми на учениците от етническите малцинства. 

През изминалата година са организирани редица инициативи в подкрепа на деца в 

риск от ЦОП. 

 

 

 

 

 

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 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. 

 

Основна грижа на Община Исперих е опазване живота и здравето на децата и 

осигуряване на здравословни условия за правилното им физическо и нервно-психическо 

развитие. 

На територията на община Исперих функционират 23 здравни кабинети, в които 

работят 15 медицински специалисти с професионална квалификация „фелдшер” и 

„медицинска сестра”. Те осъществяват 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 провеждат здравни беседи за здравословно хранене 

и за здравословен начин на живот. Учениците са запознати с принципите на 

здравословното хранене, имат културата, необходимите знания за здравословен начин на 
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живот и необходимостта от това за човешкия организъм. Провеждат се беседи и за 

вредата от тютюнопушенето, алкохолизма, наркотиците и особено за вредата при децата.  

С цел подобряване на хранителните навици на децата и учениците в училищата се 

предоставят плодове и зеленчуци по Схема „Училищен плод” и мляко и млечни продукти 

по Схема „Училищно мляко” за всеки ученик от първи до четвърти клас, както и за децата 

в подготвителните групи при спазване на здравните изисквания. 

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-хигиенните норми и добрите практики на Система за управление безопасността 

на храните и контрол на критичните точки. Благодарение на този контрол от страна на 

медицинските специалисти и органите на ОДБХ, РЗИ през годината не са регистрирани 

хранителни отравяния. 

 

 

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 значимите заболявания сред децата и 

учениците. 

Дейност: 2.4. Провеждане на кампании за борба с тютюнопушенето. 

Дейност:2.5. Проследяване на здравословното състояние и физическо развитие на 

децата и учениците и изготвяне на анализ и оценка. 

 

За осигуряване на здравословен режим на хранене и приучване към балансирано 

хранене, във всички учебни и детски заведения се проведоха кампании за борба с 

наднорменото тегло и превенция на болестите, свързани с нездравословното хранене – 

диабет, сърдечно-съдови и други заболявания. С редица форми на мероприятия бяха 

отбелязани Световните дни на здравето, съгласно Календара на Световната здравна 

организация. В кампаниите активно бяха включени не само децата и учениците, но и 

техните родители.  

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 ежегодно изготвят и предоставят на РЗИ – Разград Анализ на 

здравословното състояние и 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, гръбначните изкривявания и рисковите фактори свързани с 

тях, за социално значимите заболявания и тютюнопушенето. 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.  
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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. 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. Реализиране на дейности по училищни програми в областта на 

превенцията на рисковото сексуално поведение, употребата на психоактивни вещества, 

алкохол и тютюнопушене. 

Дейност: 3.3. Провеждане на инициативи на училищно и общинско ниво, 

посветени на Международния ден на борбата срещу ХИВ/СПИН – 1-ви декември. 

Дейност: 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. 

Дейност: 3.5. Отбелязване на световен ден за борба с туберкулозата. 

Провеждане на информационна кампания сред деца и подрастващи. 

 

В учебните заведения на територията на община Исперих са проведени здравни 

беседи и разпространени информационни материали сред учениците с цел предпазването 

от ХИВ/СПИН, полово предавани болести и употреба на наркотици. Същите са получени 

от РЗИ отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” и Областен съвет на 

БЧК гр. Разград.  

Проведени са инициативи на училищно ниво на 1 декември – Световен ден за 

борба срещу ХИВ/СПИН.  

Проведени са здравно-образователни мероприятия на тема: 

 „Болести предавани по полов път”; 

 „ХИВ/СПИН – начини на предаване”;  

 „Ангажираност, образование, сила” и анимация на тема ХИВ/СПИН. 

 

 

ЦЕЛ 4. Подобряване на майчинството и детското здраве 
Дейност: 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. 

 

Проведени са беседи и разговори с родители и деца за значението на имунизациите 

и създаване на мотивация за прилагане на ваксини. Чрез мрежата си от здравни кабинети 

и медицински специалисти в „Детско и училищно здравеопазване” Община Исперих 

предприе своевременни мерки и действия за осигуряване на пълен обхват с имунизации 

на децата. Оформени са информационни кътове, раздадени са информационни материали. 

Активно издирване на деца с непълен или липсващ имунизационен статус с фокус-

ромска общност е основна задача на здравните медиатори. За запознаване с ползите и 

значението на имунизациите при децата са проведени редица беседи на терен в районите, 

населени предимно с ромско население. Благодарение на активната работа, през годината 

не е възникнала необходимост от скринигово ваксиниране на големи етнически групи. 

 

 

ЦЕЛ 5. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 1-3 годишна възраст 
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Дейност: 5.1. Проследяване на физическото развитие на децата от 1 – 3 годишна 

възраст от медицинските специалисти в яслени групи и изготвяне на анализ и оценка. 

Медицинските специалисти изготвиха Анализ 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 достъп до консултации от педагог, психолог и 

юрист на малолетни 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 2018г. Местната комисия за БППМН продължи да работи в тясно 

сътрудничество с инспектор ДПС, органите по образованието, Дирекция „Социално 

подпомагане”,
 

съдебната власт. Провеждаха се регулярни срещи с ИДПС, а с 

регистрираните деца при необходимост допълнително дейности и ангажиране на 

обществен възпитател. 

През отчетната година продължи активното взаимодействие между членовете на 

Местната комисия и обществените възпитатели с отдел „Закрила на детето” към ДСП 

гр.Исперих, с кметовете на населени места от общината, с класните ръководители и 

педагогическите съветници от училищата, както и с всички институции на територията на 

общината, работещи с деца и техните семейства. През отчетната година членове на 

Местната комисия за БППМН и обществените възпитатели провеждаха лекции и беседи в 

училищата, относно правото на закрила на децата от всички форми на насилие.  

В учебните заведения се осъществяваше превантивна дейност по отношение на 

проблемите, свързани с употребата на алкохол, тютюнопушенето, наркоманиите, 

криминогенните секти, хазарта, трафика на деца и жени, сексуалната експлоатация. 

Изнесоха се лекции и беседи по горепосочените теми от инспектор ДПС, обществени 

възпитатели и членове на МБППМН.  

По Програмите „Превенция на наркоманиите”, „Превенция на агресията в 

училище” и „Превенция на тютюнопушенето” Местната комисия за БППМН, стремейки 

се напълно да отговори на една широка обществена потребност, организира превантивна 

дейност в посока намаляване на противообществените прояви от малолетни и 

непълнолетни и предотвратяване на злоупотребата с наркотични вещества. Успоредно с 

нея се провеждаха обучителни семинари, изнасяха се лекции, предоставяха се 

информация и нагледни материали. На проведените обучителни семинари с членове на 

Местната комисия и инспектор ДПС бяха изнесени поредица от лекции, придружени от 

видеофилми по проблемите на наркоманиите, агресията и асоциалните прояви сред 

децата. Широко използван в програмите за работа е и подходът „Връстници обучават 
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връстници”, който освен останалите предимства позволява информацията да достига до 

по-голям кръг от ученици.  

 

 

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“. 

През месец ноември 2018г. бе проведена кампания с ученици за предоставяне на 

информация за правилата за безопасно използване на интернет. Членове на Местната 

комисия за БППМН, съвместно с ИДПС, участваха в организирани проверки за посещение 

на малолетни и непълнолетни в питейни заведения, дискотеки, интернет клубове след 

определения в Наредбата за опазване на обществения ред вечерен час. 

Извършени са 7 проверки на увеселителни и питейни заведения и игрални зали 

съвместно с РУ на МВР гр.Исперих и ОЗД гр.Исперих. При извършените проверки не са 

констатирани нарушения на Наредба № 1 и ЗБППМН.  

В изпълнение на националната стратегия за „Защита на децата на улицата” 

МКБППМН съвместно с Отдел „Закрила на детето” и Дирекция „Социално подпомагане” 

гр.Исперих работят в мултидисциплинарен екип, целта на който е установяване на броя на 

просещите деца. През отчетния период бе констатирано, че на територията на община 

Исперих не са регистрирани случаи на просещи деца. Комисията не се е сблъсквала с 

проблеми при осъществяването на контролната си дейност. 

 

 

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. 

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. През 2018г. са осъществени 3 броя екипни 

срещи. Ефективното прилагане на Координационния механизъм допринася за по-успешна 

работа по случаите на насилие над деца. 

През 2018г. са раздадени информационни материали по превенция на насилието 

на различни целеви групи – деца, родители и професионалисти, работещи с деца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ V: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА 

ДЕТЕТО 

 

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 за 

организиране на инициативи и участие в културни събития с цел стимулиране интереса 

на децата и учениците и повишаване мотивацията им за участие чрез предоставяне на 

възможност за творческа изява.  

Дейност 1.3. Разширяване и разнообразяване на формите, които се предлагат в 

културните институции. 

Дейност 1.4. Разработване и изпълнение на ваканционни програми за уплътняване 

на свободното време на подрастващите. 

 

През отчетената година продължиха да развиват своята дейност кръжоци, клубове 

по интереси и школи за развитие на уменията на талантливите деца и ученици в областта 

на изкуствата, спорта, науката и информационните технологии.  

Към Народно Читалище „Съзнание 1891“ гр.Исперих - един от значимите центрове 

на културата в общината осъществиха дейности следните школи, в които са включени 

деца:  

 Школа по изобразително изкуство; 

 Школа по пиано; 

 Детски танцов състав „Исперихче“; 

 Детска формация за хип-хоп танци; 

 Балетна формация „Форте“; 

 Детска вокална формация „Теменуга“; 

 Клуб „Бит и традиции“; 

 Кръжок „Художествено слово“; 

 Клуб по карате. 
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ЦЕЛ 2. Насърчаване на деца с изявени дарби 

Дейност 2.1. Финансово подпомагане и стимулиране на деца с изявени дарби. 

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 2018г. в община Исперих няма деца получили стипендия по Програмата за 

закрила на деца с изявени дарби. 

През отчетения период децата от школите към НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих се 

включиха във всички мероприятия заложени в културния календар на Община Исперих, 

както и в изяви на регионално и национално ниво.  

Децата от читалищните клубове участваха в следните културни изяви: 

• Възстановки за „Димитровден”; „Мълчан хляб - Благовещение” и „Лазаровден”; 

• Самостоятелни продукции на школи и формации; 

• Фестивал на хвърчилата „Полети с мен”; 

• Празничен концерт на руската песен гр.Исперих;  

• Празничен концерт по случай Деня на народните будители; 

• Коледен концерт и Коледен базар за ръчно изработени изделия; 

• Летни ателиета по изкуства „Знам и мога”. 

 

 

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. Организиране на спортни състезания и надпревари. 

Дейност 3.2. Разработване и реализиране на проекти с цел развитие на 

спортните интереси и компетентности на подрастващите 

 

През 2018г. в община Исперих се проведоха ученически игри. В тях взеха участие 

всички 9 училища. В рамките на ученическите игри се проведоха състезания по футбол, 

хандбал, волейбол, баскетбол, тенис на маса, бадмингтон и лека атлетика. 

През отчетния период продължиха своята дейност следните спортни клубове: 

 СНЦ „Волейболен клуб „Хан Аспарух“; 

 СНЦ „Спортен клуб по борба „Осман Дуралиев“; 

 СНЦ „Футболен клуб „Левски – с.Подайва“; 

 СНЦ „Футболен клуб „Стрела“ с.Тодоров; 

 СНЦ „Футболен клуб „Стара сила“ с.Старо селище; 

 СНЦ „Колоклуб „Димитровец - Исперих“; 

 СНЦ „Спортен клуб „Адреналин в кръвта“; 

 СНЦ „Спортен клуб по тенис на маса - Исперих“; 

 СНЦ „Училищен спортен клуб „Васил Априлов“; 

 СНЦ „Ученически спортен клуб „Ханове 2018“. 

 

Община Исперих организира следните спортни мероприятия: 

 Европейски ден на спорта в училище; 

 Детска спартакиада „Спортът е здраве” - ДГ „Първи юни” гр.Исперих съвместно 

с Община Исперих; 
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 Традиционен септемврийски спортен празник; 

 Турнири по борба, волейбол, футбол и тенис на маса; 

 Награждаване на най-добрите спортисти за 2018 година. 

 

За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето е необходимо да 

има ефективна междуинституционална координация, което ще доведе до по-добро 

равнище на грижи и сигурност на семействата и децата. 
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ИСПЕРИХ                        ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2019 г.         
 

 
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 
календарнат

а 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 

ЦРДУ към КСУДС „Лудогорие“ 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

в рамките на 
календарнат

а 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 
календарнат

а година 
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1.4.Предлагане на комплекс от услуги, насочени към 
повишаване на капацитета на родителите в Центъра за 
обществена подкрепа и Центъра за работа с деца на 
улицата 
 
 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 

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

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

 
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 

постоянен 
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 социални услуги от резидентен тип. 

 
Община Исперих, 

Дирекция “Социално 
подпомагане” - Исперих, 

ЦОП към КСУДС „Лудогорие”  
ЦРДУ към КСУДС „Лудогорие“ 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
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 

постоянен 
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 

 

постоянен 
през 

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

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

 
Община Исперих, 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих, 

ДЦДМУ 
 

държавно делигирана дейност 
постоянен 

през 
годината 

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” 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

 

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

 
ДЦДМУ 

ЦНСТДМУ 
ЦНСТДБУ, ЦОП, Община 

Исперих  
 

държавно 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 

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  
BG05M9OP001-2.003-0001-С01 

„Приеми ме 2015” 
 

постоянен 
през 

годината 
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родители и за 
деца настанени в 
специализираната 
институция 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.Набиране на нови кандидат – приемни семейства 
Община Исперих, 

ОЕПГ 
 

 
Оперативна програма 

«Развитие на човешките 
ресурси» 2014 – 2020 г., 

Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 

помощ  
BG05M9OP001-2.003-0001-С01 

„Приеми ме 2015” 
 

постоянен 
през 

годината 

4.3.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 

4.4.Осигуряване на качествена грижа за настанените в 
приемните семейства деца, подкрепа и надграждащо 
обучение на вече утвърдените семейства 

 
Община Исперих, 

ОЕПГ, 
 Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

4.5.Участие на Община Исперих в проекти свързани с 
развитието на социални и образователни услуги 

Община Исперих по проекти 
постоянен 

през 
годината 

 
ПРИОРИТЕТ ІІ: 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 
 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  
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1. Разработване на 
механизъм за 
проследяване на 
обхванатите и 
необхванати деца и 
движението в 
образователната 
система 
 
 
 

 
1.1.Осигуряване и контролиране на обхвата на 
подлежащите на задължително предучилищно и 
училищно образование деца и ученици 
 

 
Община Исперих, 
Детски градини,  

Училища 
 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

 
през 

годината 
 
 

 
 
 
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 - Разград, 
Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция “Социално 
подпомагане” - Исперих 

 

 
 
 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 

 
 
 

през 
годината 

 
 

1.3.Изпълнение на Механизма за съвместна работа на 
институциите по обхващане и включване в 
образователната система на деца и ученици в 
задължителна предучилищна и училищна възраст, 
приет с Постановление № 100 от 08.06.2019г. на МС 

 
Детски градини, 

Училища, 
Община Исперих, 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих, 

РУ – Исперих при ОДМВР - 
Разград, 

РУО - Разград 
 

училищни бюджети, 
НП „Заедно за всяко дете“ 

през 
годината 

 
1.4. Налагане на административни наказания за лица, 
които не изпълняват родителските си задължения по 
ЗПУО  
 

 
 

Община Исперих 
 

 
 
- 

 
през 

годината 

 
1.5.Подобряване и осъвременяване на материалната 
база в учебните заведения  
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

 Училища  

 
делегирани бюджети, 

по проекти 

през 
годината 
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1.6.Подобряване на условията за спорт в 
образователната система с цел насърчаване на 
спортната активност сред децата и учениците 
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

 Училища, 
НПО 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

през 
годината 

  
1.7.Повишаване на ролята на училищните 
настоятелства към училищата и детските градини и 
поддържане на активно сътрудничество между 
обществените съвети и учебните заведения 
 

Детски градини, 
 Училища, 

НПО, 
Обществени съвети  

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

през 
годината 

 

1.8.Активно включване на родителската общност в 
образователния процес 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища  

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

през 
годината 

 

1.9.Осигуряване на безплатен транспорт и безплатни 
учебници и учебни помагала за деца и ученици 

 
Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища  
 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
през 

годината 

 
1.10.Подкрепа за кариерно ориентиране и 
консултиране на ученици в риск  

 
Училища 

МКБППМН 
 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
през 

годината 

 
2. Продължаване на 
политиката за 
включващо 
обучение на  
децата със 
специални 
образователни 
потребности 

 
2.1.Приемане на  Общинска стратегия за личностно 
развитие на децата и учениците в община Исперих за 
периода от 2019г. до 2021г., както и  Годишен план за 
изпълнението на дейностите за подкрепа на личностно 
развитие за 2019г. 
 

Община Исперих, 
РУО - Разград, 
Детски градини, 

Училища 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

до 
30.04.2019г. 

2.2.Ранно оценяване на потребностите на деца и 
ученици от подкрепа за личностно развитие 

Детски градини, 
Училища, 
РЦПППО 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 
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2.3.Изпълнение на нормативно определените дейности 
за обща и допълнителна подкрепа по Наредбата за 
приобщаващото образование 
 

 
Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
РУО - Разград, 

РЦПППО 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през  
годината 

 
2.4.Подобряване на материалните условия за обучение 
на деца и ученици със специални образователни 
потребности в институциите в системата на 
предучилищното и училищно образование 
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет, проекти 

през 
годината 

 
2.5.Периодично предоставяне на актуална информация 
на родителите на деца със СОП, относно тяхното 
развитие и участие на родителите при изготвяне и 
преразглеждане на индивидуалните им програми 
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
РЦПППО 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през  
годината 

 
2.6.Участие на педагогическите специалисти в 
периодични квалификационни обучения за работа с  
деца със СОП в общообразователната система 
 

Детски градини, 
Училища, 
РЦПППО 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 
проекти 

през  
годината 

 

2.7.Поддържане на активно сътрудничество между 
училища, детски градини, Община Исперих, РУО, 
РЦПППО, деца, ученици и техните семейства в 
процеса на приобщаващото образование 

 
Община Исперих, 
Детски градини,  

Училища,  
Социални услуги, 

РУО - Разград,  
РЦПППО,  
семейства 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 

 
2.8.Прилагане на иновативни и адекватни  
педагогически практики и модели за работа с деца и 
ученици със СОП 

Детски градини, 
Училища  

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 
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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 - Разград,  
Детски градини, 

Училища,  
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, 
Детски градини, 

Училища 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 

финансиране по оперативни 
програми 

през 
годината 

 
3.2.Организиране на допълнителни занимания за деца 
от уязвими групи, финансирани по реда на Наредбата 
за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование 
 

Детски градини  
Училища 

В рамките на предоставените 
целеви средства от 
държавния бюджет 

през 
годината  

 
 
 
3.3.Провеждане на работни срещи за уточняване на 
причините за отпадане и предприемане на мерки за 
отстраняване на причините за отпадане 
 
 
 

Педагогически съветници и 
психолози, образователни 

медиатори 
КСУДС „Лудогорие”, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 

подпомагане” - Исперих, 
МКБППМН, 

НПО 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 

 
3.4.Изпълнение на извънкласни дейности за задържане 
на ученици в образователната система  по проект 
„Социално-икономическа и образователна интеграция 
на етническите малцинства в община Исперих“ 
 

Община Исперих, 
Училища 

ОПНОИР 
през 

годината 

 
ПРИОРИТЕТ ІІІ: 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 
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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 промоция на здравето на децата и 
учениците 

 
Община Исперих, 

Медицинските специалисти от 
детските градини и училищата 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
2. 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 
година 
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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 

 

2.6.Участие в Национална програма за профилактика 
на оралните заболявания при деца 0-8 год.в Република 
България 

 
РЗИ  

Община Исперих 
Лекари по дентална медицина, 

включени в програмата 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
3. 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, 

БЧК 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
3.2.Реализиране на дейности по училищни програми в 
областта на превенцията на рисковото сексуално 
поведение, употребата на психоактивни вещества, 
алкохол и тютюнопушене 
 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 
 

 
в рамките на утвърдения  

бюджет 

 
през 

учебната 
година 

3.3.Провеждане на инициативи на училищно и 
общинско ниво, посветени на Международния ден на 
борбата срещу ХИВ/СПИН – 1-ви декември 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 
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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 

 
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, 
 

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 

2019г. 

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 яслени групи и изготвяне на анализ и оценка 

Община Исперих, 
Детска градина „Първи юни” 

гр.Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2019г. 

 
ПРИОРИТЕТ ІV: 

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

 
Срокове  
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средства 

 
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 
     

 
РУП - Исперих, 

Детска педагогическа стая, 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
Детски градини, 

Училища 
 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

регулярно, 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, 

РУП - Исперих, 
Детска педагогическа стая, 

Детски градини, 
Училища  

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2019г. 

  
 
1.3.Осигуряване на достъп до консултации от педагог, 
психолог и юрист на малолетни с проблеми и техните 
родители 
 

 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих, 

ЦОП 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2019г. 

  
1.4.Провеждане на съвместни дейности с ОбСНВ и 
Превантивно - информационния център по наркотични 
вещества 
 

Община Исперих, 
МКБППМН, 

ОбСНВ 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2019г. 

  
 
 
1.5.Реализиране на информационна кампания за 
предпазване от въвличане в трафик на хора 

 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
РУП - Исперих, 

Детска педагогическа стая, 
Детски градини, 

Училища  
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2019г. 



59 

 

 
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” 
  

 
РУП - Исперих, 

Детска педагогическа стая, 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
Детски градини, 

Училища  

в рамките на утвърдения 
бюджет 

месец 
ноември 
2019г. 

 
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 

постоянен 
през 

годината 

3.2.Повишаване на информираността за 
функционирането на Координационния механизъм на 
територията на община Исперих 

Община Исперих 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2019г. 

 
 

3.3.Осъществяване на целенасочена превантивна 
дейност по Националната програма „Работа на 
полицията в училище” 

РУП - 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 

РУП - Исперих, 
Педагогически съветници и 

психолози, 
Община Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 
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ПРИОРИТЕТ V: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА ДЕТЕТО 

 
Цел  

 
Дейност  

 
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  
 

 
Читалища 

НПО 
 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

2019г. 

1.2.Организиране на занимания по интереси , съгласно 
Наредбата за приобщаващото образование 

Училища 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
2019г. 

1.3. Осъществяване на обща подкрепа за стимулиране 
на дейности и изяви на учениците, свързани със 
заниманията по интереси в сътрудничество с училища. 

Община Исперих 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
2019г. 

 
1.4.Подкрепа и съдействие от страна на Община 
Исперих за организиране на инициативи и участие в 
културни събития с цел стимулиране интереса на 
децата и учениците и повишаване мотивацията им за 
участие чрез предоставяне на  възможност за 
творческа изява  
 

 
Община Исперих, 

Училища, 
Читалища, 

НПО 
 
 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 
 

 
постоянен, 

през 
учебната 
година 
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1.5.Разширяване и разнообразяване на формите, които 
се предлагат в културните институции 

Община Исперих, 
Читалища 

 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
постоянен, 

през 
учебната 
година 

 

 

1.6. Разработване и изпълнение на ваканционни 
програми за уплътняване на свободното време на 
подрастващите  

Детски градини, 
Училища, 
Читалища,  

Социални услуги 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 2019г. 

 
2. Насърчаване на 
деца с изявени 
дарби 

 
2.1.Финансово подпомагане и стимулиране на деца с 
изявени дарби  
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

постоянен 
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, 
Училища, 
Читалища  

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

постоянен 
през 

годината 

 
2.3.Стимулиране на творческите заложби на децата 
чрез осигуряване на възможност за изяви на местно, 
регионално и национално ниво 
 

 
Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
Читалища 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

 
3. Подкрепа на 
изграждането на 
ученически спортни 
клубове с оглед 
подобряване на 
извънкласната и 
извънучилищна 
спортна дейност 
 

 
 
 
3.1.Участие в дейности, заложени в Националния 
спортен календар. Участия в ученически игри. 
Организиране на спортни състезания и надпревари. 
 
 
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
Спортни клубове 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 
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3.2.Разработване и реализиране на проекти с цел 
развитие на спортните интереси и компетентности на 
подрастващите 

 
РУО - Разград, 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
Спортни клубове 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 

по проект 

постоянен 
през 

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

 Благодаря г-жо Бейтула. 

 Моля, председателите на постояните комиси за становище. 

Заповядайте г-н Мюсреф като председател на водеща комисия. 

 

Гюнел Мюсреф – председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване» 

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

22.04.2019 г. от 10.30 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 

22.04.2019 г. от 10.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 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 

22.04.2019 г. от 13.30 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                  

       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 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. 

 Въпроси към вносителя. 

 Няма. 
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 Моля, колеги 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” 

28 24 24 0 0 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 680 

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 2018г. 

2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2019г. 

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 2018г. 
 

 

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 семейства, 

отговарящи на условията за месечно социално подпомагане за децата, които 

отглеждат. 

Дейност 1.2. Прилагане на мерки за превенция и санкциониране на проявите на 

безотговорно родителство.  

Дейност 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. 

Дейност 1.4. Предлагане на комплекс от услуги, насочени към повишаване на 

капацитета на родителите в Центъра за обществена подкрепа. 
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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 198 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 2018г. са 271 броя. В това число мерки за закрила в семейна среда са 46 случая, а 

мерки за закрила извън семейна среда са 104. 

Мерките за закрила в извън семейната среда обхващат настаняване на децата при 

близки и роднини, настаняване на деца в резидентен тип услуги и приемни семейства. 

Настанените деца при близки и роднини са 46 броя, 40 деца са настанени в Комплекс за 

социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”.  

Развиване на комплекс от услуги, насочени към повишаване на родителския 

капацитет на родителите се предлагат от Центъра за обществена подкрепа, посредством 

съдействие, подпомагане и консултиране. През 2018г. от отдел „Закрила на детето“ са 

издадени 108 направления за ползване на услугата. Осигурява се психологическа помощ 

на родители и деца, консултиране на детето и информиране в съответствие с неговата 

възраст и степента на развитие. Оказва се съдействие за подобряване на социално – 

битовите условия и повишаване на родителския капацитет. Отпуснати са 48 еднократни 

помощи за превенция от изоставяне и 42 месечни помощи. Дирекция „Социално 

подпомагане“ чрез отдел „Закрила на детето“ има 110 участия в съдебни и 

административни процедури. От отдел „Закрила на детето“ са издадени 16 становища до 

дежурния съдия. 

Към месец декември 2018г. в Отдела има 271 отворени случаи, по които се работи. 

Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ - Исперих, 

съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, с Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”, 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. Осигурява се достъп до здравни грижи, 

психологическа подкрепа на деца и семейства, жертва на насилие или трафик чрез 

ползване на различни услуги в общността. 

Отделът работи съвместно с Комплекса за социални услуги за деца по превенция 

на изоставянето на деца и настаняването им в специализирана институция. Издадени са 40 

направления за ползване на Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания, пет деца 

са настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания.  

През 2018г. на територията на Община Исперих продължават да функционират 
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Дом за деца лишени от родителска грижа „Лудогорие” с капацитет 18 места и 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”. 

С оглед закриването на ДДЛРГ от 01.01.2019г. и разкриването на негово място на 

Център за работа с деца на улицата бе извършен основен ремонт на материалната база на 

Дома, обособяване и пълно оборудване на кухня, дневна с трапезария, дневна за работа с 

децата през свободното време с отделно закупени 5 компютъра, 3 офиса за социален 

работник и педагози. Поставена бе преходна врата за услугите и бе направен ремонт и 

пребоядисване на целия 3-етажен коридор към КСУДС. 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие” Исперих 

функционира от 01.01.2011 година, съгласно Решение № 288 на Общински съвет-Исперих 

от заседание, проведено на 22.12.2010г., Протокол № 49. КСУДС „Лудогорие” е 

самостоятелно юридическо лице, организационна структура на Община Исперих, в който 

се предоставят социални услуги, съгласно ППЗСП, както следва: 

 Преходно жилище; 

 Център за обществена подкрепа; 

 Център за настаняване от семеен тип 1; 

 Център за настаняване от семеен тип 2. 

 Дневен център за деца и/или младежи с увреждания от 01.01.2018г. 

 

КСУДС „Лудогорие” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на 

община Исперих със самостоятелен делегиран бюджет, който се формира от бюджетите 

на социалните услуги, определени съгласно единни разходни стандарти, утвърдени за 

всяка календарна година от МС. Управлява се от Управител. Текущи и оперативни 

решения по организацията на дейностите се вземат от Съвет на ръководния екип. 

Социалните услуги в КСУДС „Лудогорие” за 2018г. се предоставят в сграда, имот 

публична общинска собственост, с местонахождение гр.Исперих, Община Исперих, 

област Разград, ул. „Васил Левски” № 72. 

Всяка социална услуга разполага със собствено самостоятелно пространство, което 

включва нужния вид и брой помещения, в зависимост от вида на услугата: спални 

помещения, дневна, трапезария, кухня, офис на екипа, санитарни и складови помещения, 

игротеки, зали за занимания, срещи, консултации и обучения. Помещенията са 

оборудвани и обзаведени според спецификата на работа с клиентите. Материалната база 

на всяка услуга гарантира качество на предоставяне на услугата и ефективна работа с 

нейните потребители.  

В сградата, където се предоставят услугите е осигурена денонощна вътрешна и 

външна охрана, посредством изградена система за видеонаблюдение и длъжностни лица, 

осъществяващи пропускателния режим през светлата част на денонощието.  

За 2018 година КСУДС „Лудогорие” има утвърдена численост на щатния персонал 

48 щата, от които 30 специалисти за работа с деца: социални работници, педагози, 

психолози, логопед, рахабилитатор, възпитатели, трудотерапевт и др. и 18 щата: 

административен и помощно-обслужващ персонал, част от които са общи длъжности за 

всички услуги. Всички работещи в Комплекса отговарят на изискванията за степен на 

образование и квалификация и текущо получават допълнителна квалификация и обучение 

в съответствие със спецификата на длъжността.  

КСУДС „Лудогорие” организира дейността си в съответствие с изискванията на 

Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето, Правилниците за 

прилагането им, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца и други 

законови и подзаконови актове, касаещи дейностите на организацията. 

През отчетния период бяха извършени ремонтни дейности в следните социални 

услуги към КСУДС „Лудогорие”: 

Преходно жилище - През 2018г. бе извършен основен ремонт и обзавеждане на 

цялата услуга към Комплекса. Бяха закупени мебели за дневната, трапезарията и кухнята 
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на децата. Отремонтирани са всички стаи на децата, офиса на работещите социални 

работници и коридора на услугата. Поставена е предпазна козирка на входа на услугата. 

Сменено е цялото осветление на услугата по изискване за безопасност. 

Център за обществена подкрепа - През 2018г. бе извършено освежаване на част от 

пространството на услугата и обособяване на допълнителен офис на работещия персонал, 

както и поставяне на предпазваща козирка на входа на ЦОП. 

Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания - През 2018г.бе извършен 

ремонт и освежаване на цялото пространство на центъра. По проект бе обособена и 

оборудвана със специални мебели сензорна стая за работа с деца/младежи с увреждания. 

По същия проект през 2019г. предстои обособяването на две специализирани площадки в 

дворното пространство на Комплекса, предназначени както за децата/ младежите с 

увреждания, така и за всички останали деца от услугите. 

Психорелационна зала - През 2018г. бе реконструирана и отремонтирана цялата 

бивша столова на Дом за деца „Лудогорие” и обособена за комбинирана зала за работа с 

деца/младежи за арттерапии и занимания през свободното време на децата /тенис-маса, 

билярд, фитнес уреди, шведски стени и др./. Поставен е навсякъде теракот, 

специализирана настилка за работа с деца/младежи с увреждания и парапети. С цел 

осигуряване на безопасност и постигане на по-добра енергийна ефективност цялостно е 

подменено осветлението на залата. 

Кухня - През 2018г. бе направен цялостен основен ремонт на кухнята към КСУДС 

„Лудогорие” и приспособяването й на кухня-майка с кетъринг обслужване, което изхранва 

ежедневно около 70 деца/ младежи. Закупени бяха професионална аспирация и шкафове 

за съхранение на посуда и хранителни продукти. 

 

Социална услуга 

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ 

Преходно жилище е социална услуга в общността с капацитет 8 младежи/девойки.  

Услугата Преходно жилище е предназначена за:  

 Младежи и девойки над 15-годишна възраст, с дълъг институционален престой, 

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

семейната среда; 

 Младежи и девойки от общността, които са над 15 годишна възраст, но поради 

една или друга причина се налага да ползват социална услуга от резидентен тип, поради 

невъзможност да живеят в семейна или близка до семейната среда. 

Социално - педагогическата работа в „Преходно жилище“ е насочена към 

компенсиране на дефицити в уменията в битовата и социалната сфера, породени от 

продължителния институционален престой. Социалните работници подпомагат 

младежите и девойките да придобият чрез практическа дейност необходимите за 

самостоятелно живеене социални и битови умения.  

През 2018г. в услуга Преходно жилище се работи по 11 случая. В 4 от случаите 

потребителите ползват услугата повече от една година.  

В края на периода в услугата има 7 случая. Всички потребители на услугата са 

ученици - 6 в ПГ по СС „Хан Аспарух” и 1 в ОУ „ В. Априлов”.  

До месец декември 2018г. в услугата аботи екип от 4 социални работници. При 

необходимост потребителите на услугата се консултират от психолози, работещи в 

КСУДС „Лудогорие”.  

 

Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 
Център за обществена подкрепа е социална услуга насочена към подобряване на 

качеството на живот на уязвимите групи от общността в община Исперих и подобряване 

на благосъстоянието им. Центъра работи в услуга на хората в общността, консултиране и 
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намиране на адекватни решения за задоволяване на нуждите им. Насочване за ползване на 

услугата става чрез:  

 Наличие на направление или административна заповед от ДСП гр.Исперих.  

 Подадено заявление за ползване на услугата до Управителя на КСУДС от 

самите клиенти при идентифицирана нужда от подкрепа без направление или заповед от 

ДСП. 

 Други институции и организации, като МКППБМН, Детска педагогическа стая, 

полиция, съд и прокуратура. 

Насочването и приемането на деца и семейства за ползване на услугата се 

извършва целогодишно в рамките на утвърдения капацитет. Към настоящият момент 

капацитета на услугата е 40 потребители. Видовете социални услуги, които се предлагат 

са: 

1. Повишаване на родителският капацитет. 

2. Превенция на изоставянето. 

3. Превенция на насилието. 

4. Превенция на отклоняващото се поведение. 

5. Превенция на отпадане от училище. 

6. Оценка на риска,оценка на родителския капацитет. 

7. Психологическа подкрепа. 

8. Логопедична подкрепа. 

9. Дейности в следосиновителният период. 

10. Дейности в слединтеграционният период. 

11. Деинституциализация и реинтеграция на деца от специализирани институции. 

Общо случаите постъпили за този период са 105. 

В Центърът за обществена подкрепа работят 6 специалиста: трима социални 

работници, един социален работник/педагог, психолог и логопед. 

 

Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 1 

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 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. Вземайки предвид приетата Визия за деинституционализация в 

България и закриването на ДДЛРГ в страната, се предприеха мерки според нуждите на 

община Исперих и от 01.10.2017г. с Решение на Общински съвет и Заповед № РД01-0750/ 

26.06.2017г. на Изпълнителния директор на АСП, услугата ЦНСТДБУ 1 повиши своя 

капацитет от 12 на 15 потребителя. От 01.07.2017 г, след настъпили промени в 

наименованието на услугата, ЦНСТ се ползва само от деца без увреждания, на възраст от 

3 до 18 години. Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в ЦНСТ само в 

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

преценка на настаняващия орган, се допуска продължаване ползването на услугата и на 

младежи, навършили 18 години, до завършване на средното образование. 

През 2018г. в ЦНСТДБУ 1 настанените деца с административна заповед на 

Дирекция „Социално подпомагане“ са 15. 

В края на периода услугата се ползва от 15 деца. 

Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ 1 се състои от 4 социални 

работници, които имат необходимата професионална квалификация за работа с деца, 1 
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психолог /от м.октомври почасова работа с децата се провежда от двама психолози и от 

един логопед/ 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.  

  

Социална услуга 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 2 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 е социална услуга -

резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на деца, изведени 

от семействата им. С помощта и подкрепата на социалните работници се предоставя 

комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните потребности на децата, насочени към 

развиване на социалната компетентност и подготовка за самостоятелен живот, подкрепа в 

образованието, развиване на способности за организиране на свободното време, 

професионално ориентиране и обучение, възстановяване и поддържане на контакт с 

биологичното семейство и формиране на собствена идентичност. Със Заповед № РД01-

0749/ 26.06.2017г. на Изпълнителния директор на АСП, капацитетът на Центъра бе 

увеличен от 01.10.2017г. от 12 на 15 деца. 

От 01.07.2017г. с настъпили промени услугата ЦНСТ се ползва само от деца без 

увреждания на възраст от 3 до 18 години. В някои случаи по преценка на настаняващия 

орган се допуска продължаване ползването на услугата и на младежи навършили 18 

години, до завършване на средното образование. 

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 15 деца.  

Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ 2 се състои от 5 социални 

работници, с необходимата професионална квалификация за работа с деца, 2 психолози на 

граждански договор и 1 домашен помощник. 

 

 

ЦЕЛ 2. Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за 

изоставяне на детето 

Дейност 2.1. 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. 

 

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 и/или 

младежи с увреждания. 



70 

 

Дейност 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.  

Дейност 3.3. Разширяване обхвата на Центъра за обществена подкрепа – „синя 

стая”, зала за терапии. 

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

социалните услуги. 

 

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

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

семейства, младежи до 35 години, ползватели на социалната услуга Център за настаняване 

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

Услугата ДЦДМУ е с капацитет 30 места. Работи се с 2 групи: 

- 1 група – работа с деца с увреждания от 3 до 18 год.възраст 

- 2 група – работа с лица с увреждания от 18 до 35 год.възраст 

 В ДЦДМУ се осигурява: 

- здравни и физически потребности на потребителите; 

- психологическа подкрепа; 

- логопедична терапия; 

- работа с възпитатели; 

- рехабилитационна подкрепа; 

- социално консултиране; 

- медицински контрол; 

- мобилна работа. 

Екипът на ДЦДМУ към КСУДС „Лудогорие“ гр.Исперих се състои от: социални 

работници – 2, възпитатели – 2, детегледачи – 2, логопед – 1, психолог – 1, медицинско 

лице – 1, рехабилитатор – 1, терапевт – 1 /до май месец/, шофьор – 1. 

През 2018 година услугите на ДЦДМУ са ползвали 38 потребителя. 

 

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. 

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. 

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. 

В края на периода услугата се ползва от 14 потребители.  
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ЦЕЛ 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 

Дейност 4.1. Поддържане на информираността, относно приемната грижа. 

Дейност 4.2. Реализиране на професионалната приемна грижа, съгласно 

партньорското споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община 

Исперих по проект „Приеми ме 2015”. 

Дейност 4.3. Осигуряване на качествена грижа за настанените в приемните 

семейства деца, подкрепа и надграждащо обучение на вече утвърдените семейства. 

Дейност 4.4. 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. 

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

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

приемни семейства от три общини, една от които е Община Исперих. 

През 2018г. едно Професионално приемно семейство е заличено от регистъра по 

тяхно желание. Няма новоутвърдени приемни семейства, общия брой действащи 

семейства остава 14. Към момента са ангажирани 12 семейства с настанени в тях 13 деца.  

Общия брой преминали през приемната грижа деца за 2018г. са 17. 

 

 

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 

Дейност 1.1. Осигуряване и контролиране на обхвата на подлежащите на 

задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици. 

Дейност 1.2. Наблюдаване на движението на децата и учениците чрез 

ежемесечно събиране на информация за преместени, отпаднали или необхванати. 

Дейност 1.3. Изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст, приет с РМС № 373 от 05.07.2017г. на МС.  

Дейност 1.4. Налагане на административни наказания за лица, които не 

изпълняват родителските си задължения по ЗПУО. 

Дейност 1.5. Подобряване и осъвременяване на материалната база в учебните 

заведения.  

Дейност 1.6. Подобряване на условията за спорт в образователната система с 

цел насърчаване на спортната активност сред децата и учениците. 

Дейност 1.7. Повишаване на ролята на училищните настоятелства към 

училищата и детските градини и поддържане на активно сътрудничество между 

обществените съвети и учебните заведения. 

Дейност 1.8. Активно включване на родителската общност в образователния 

процес. 
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Дейност 1.9. Осигуряване на безплатен транспорт и безплатни учебници и учебни 

помагала за деца и ученици. 

Дейност 1.10. Подкрепа за кариерно ориентиране и консултиране на ученици в 

риск.  

 

През 2018 година в община Исперих функционират девет общински училища – две 

средни и седем основни. Шест от основните училища, с изключение на ОУ „Христо 

Ботев“ с. Китанчево са средищни и в тях се обучават и ученици от най-близките, съседни 

населени места. Във всички средищни училища е организирана целодневна организация 

на учебния процес за пътуващите ученици. В началото на учебната 2018/2019г. записаните 

ученици в училищата от общината са 2 102. Наблюдава се намаляване на броя им в 

сравнение с предходната година, когато са били 2204.  

За поредна година отрицателната демографска статистика е причина за 

утвърждаването на маломерни и слети паралелки в малките училища. 

През новата учебна година децата записани в детските градини са 753. След 

решението на Общински съвет – Исперих за отменяне на таксите са разкрити две нови 

групи в детските градини в общината – една яслена група в ДГ „Първи юни“ гр.Исперих и 

една група в детската градина в с. Китанчево. Забелязва се увеличаване на броя на децата 

от 2 до 4-годишна възраст. 

За настоящата учебна година четири детски градини са определени за средищни и в 

тях се обучават и възпитават и деца от най-близките съседни села. 

През 2018г. с цел подобряване на материално-техническата база, която е важна 

предпоставка за осигуряването на добро качество на образование във всички учебни 

заведения са изпълнение ремонтни дейности. 

В ПГСС „Хан Аспарух“ гр.Исперих приключи изпълнението на проект „Основен 

ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионалната гимназия по селско стопанство 

„Хан Аспарух“, гр.Исперих“. Гимназията изцяло е преобразена със средства по ОП 

„Региони в растеж“ 2014-2020. 

Съгласно разпоредбите на чл.256, ал.1, т.10 от Закона за предучилищното и 

училищното образование органите на местното самоуправление осигуряват и контролират 

безплатния транспорт на децата в задължителна предучилищна възраст и на учениците от 

населени места, в които няма детска градина или училище, до най-близката детска 

градина или училище, което провежда обучение в съответната група или в съответния 

клас, и обратно, за което по силата на чл.283, ал.2 от ЗПУО се осигуряват средства от 

държавния бюджет. 

През изминалата година след отправено мотивирано искане, Министерството на 

образованието и науката предостави нов училищен автобус на Община Исперих за 

осигуряване на безплатен транспорт на деца и ученици. С Решение на Общински съвет – 

Исперих ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци се определи за преимуществен ползвател на 

новото моторно превозно средство. 

Социално-икономическите фактори, процесите на миграция и честата смяна на 

местоживеенето са сред основните фактори за незаписването на децата и учениците в 

учебните заведения и ранното им отпадане от образователната система.  

С приемането на Постановление № 100 от 08.06.2018г. за постоянно действащ 

Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст общината беше разделена на 7 района. Със Заповед № 524/ 04.07.2018г. бяха 

определени представителите на общинската администрация за участие в екипите по 

обхват. За учебната 2018/2019г. всички учебни заведения излъчиха педагогически и 

непедагогически лица за включване в мултидисциплинарните екипи. 
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След успешното внедряване на информационната система „Посещаемо и безопасно 

училище“ ангажираните институции имат възможността да обменят информация по 

изпълнението на дейностите.  

През месец октомври 2018г. членовете на екипите от община Исперих участваха в 

обучение за ефективно реализиране на дейностите за обхващане и задържане на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, което се проведе от РУО - 

Разград. 

Действията на екипите през годината бяха насочени към повторно записване и 

реинтегриране в образователната система на отпаднали през предходни години ученици и 

към установяването на потребностите от подкрепа, която да подпомогне задържането им в 

училищата и детските градини. Общо са обходени 179 адреса на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст. 

С цел задържане на учениците в образователната система и повишаване на 

мотивацията им за участие в училищния живот в училищата от общината се изпълняваха 

редица дейности като: 

 провеждане на допълнителни иновативни дейности за засилване на мотивацията 

за включване на деца от етническите малцинства в училищния живот; 

 разработване на механизми за ежедневно информиране на родителите за 

отсъствията и закъсненията на децата; 

 изпълняване на дейности за активно включване на родителската общност в 

образователния процес;  

 осигуряване на безопасна, сигурна и модерна среда за обучение в детските 

градини и училища;  

 предоставяне на подкрепа за деца и ученици с обучителни затруднения.  

Една от дейностите през годината на МКБППМН беше насочена към приобщаване 

на деца в риск към училищната среда. За реализирането й МКБППМН – Исперих работи 

съвместно с училищните ръководства и с училищните комисии за превенция на 

противообществените прояви при ученици. Организирани са беседи с учениците на теми 

„Права и отговорности“ и „Необходимост от редовна посещаемост на учебно заведение“. 

Обществените възпитатели проведоха консултации и срещи с родители на деца от ромски 

произход за необходимостта от включване на децата им в образователната система. 

През 2018г. учебните заведения от община Исперих участваха в изпълнението на 

дейности по следните програми и проекти: 

7. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Осигуряване на 

ученически шкафчета“ - всички училища; 

8. НП „Развитие на системата на предучилищното образование“ – ОУ „Отец 

Паисий“ с. Подайва, ДГ „Радост с. Подайва, ДГ „Кокиче“ с. Вазово, ДГ „Дора Габе“ с. 

Лудогорци и ДГ „Слънце“ гр.Исперих; 

9. НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на 

предучилищното и училищното образование“: 

 Дейност 2 „Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или 

иновативен хардуер за институциите от системата на предучилищното образование“ – 13 

детски градини; 

 Дейност 3 „Предоставяне на средства за закупуване на иновативен хардуер и 

въвеждане на ИКТ за нуждите на училищното образование“ – ПГ „Васил Левски“ 

гр.Исперих, ОУ „Васил Априлов“ гр.Исперих, ОУ „Христо Ботев“ гр.Исперих, ПГ „Хан 

Аспарух“ гр.Исперих, ОУ „Отец Паисий“ с. Подайва, ОУ „Христо Ботев“ с. Лудогорци, 

ОУ „Христо Ботев“ с. Китанчево, ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Вазово ОУ „Васил Левски“ с. 

Тодорово; 

10. НП „С грижа за всеки ученик“  

 Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния 

етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по 
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общообразователна подготовка“ – ОУ „Васил Априлов“ гр.Исперих и ОУ „Отец Паисий“ 

с. Подайва;  

 Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за ученици от 

прогимназиален етап на основното образование за повишаване на нивото им на 

постиженията им по общообразователна подготовка“ - ОУ „Васил Априлов“ гр.Исперих; 

11. Проект „Подкрепяща среда за ромски младежи за придобиване на средно 

образование“ – бенефициент - ПГ по СС „Хан Аспарух“ – Исперих, финансираща 

програма - Фондация „Българо-американско общество“ чрез СНЦ „Асоциация Интегро“. 

12. Проект „Равен шанс - достъп до средно образование” - бенефициент - ПГ по 

СС „Хан Аспарух“ гр.Исперих, финансираща програма - Тръст за Социална Алтернатива 

чрез СНЦ „Асоциация Интегро“ 

 

 

ЦЕЛ 2. Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със 

специални образователни потребности 

Дейност 2.1. Приемане на Годишен план за изпълнението на дейностите за 

подкрепа на личностно развитие за 2018г. и създаване на училищни екипи и планове за 

подкрепа. 

Дейност 2.2. Ранно оценяване на потребностите на деца и ученици от подкрепа 

за личностно развитие. 

  Дейност 2.3. Изпълнение на нормативно определените дейности за обща и 

допълнителна подкрепа по Наредбата за приобщаващото образование. 

Дейност 2.4. Подобряване на материалните условия за обучение на деца и ученици 

със специални образователни потребности в институциите в системата на 

предучилищното и училищно образование 

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. Участие на педагогическите специалисти в периодични 

квалификационни обучения за работа с деца със СОП в общообразователната система. 

Дейност 2.7. Поддържане на активно сътрудничество между училища, детски 

градини, Община Исперих, РУО, РЦПППО, деца, ученици и техните семейства в процеса 

на приобщаващото образование. 

Дейност 2.8. Прилагане на иновативни и адекватни педагогически практики и 

модели за работа с деца и ученици със СОП. 

Дейност 2.9. Провеждане на информационни кампании в училищата и детските 

градини с цел толерантност и съпричастност към децата и учениците със СОП. 

 

Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на 

индивидуалността на всяко дете или ученик и създаване на възможности за развитие на 

децата и учениците във всички аспекти в живота на общността.  

На учениците със специални образователни потребности се предоставя обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие, която включва: 

1. Работа с дете и ученик по конкретен случай;  

2. Психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания;  

3. Осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща 

среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, 

методики и специалисти;  

4. Предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със 

сензорни увреждания;  
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5. Ресурсно подпомагане.  

 

По данни на директорите в началото на учебната 2018/ 2019г. учениците със 

специални образователни потребности, интегрирани в общообразователните училища са 

58. На 9 деца допълнителната подкрепа се предоставя от специалистите на РЦПППО, а на 

останалите се осигурява от специалистите в училищата. Децата записани в детските 

градини получават ресурсно подпомагане от РЦПППО.  

В програмите за подкрепа на личностното развитие на всички училища и детски 

градини са разработени мерки за пълноценното включване на ученици и деца със СОП и 

хронични заболявания в училищната среда. 

С реализирането на професионални паралелки в Центъра за специална 

образователна подкрепа към ПГСС „Хан Аспарух“ се стремим да създадем подкрепяща 

образователна среда за ученици с увреждания. Ученици със специални образователни 

потребности се обучават по рамкова програма за професионално образование със степен 

на професионална квалификация – първа. Професионалното им направление е 

производство на храни и напитки, професия – работник в хранително-вкусовата 

промишленост, а специалността – хранително-вкусова промишленост. През новата учебна 

година учениците в ЦСОП към ПГСС „Хан Аспарух“ са 12. 

През 2018г. бeше разработен и приет План за изпълнение на дейностите за 

личностна подкрепа, който очертава приоритетните дейности в приобщаващото 

образование. 

 

 

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. Изпълнение на извънкласни дейности за задържане на ученици в 

образователната система по проект „Образователна интеграция на учениците от 

етническите малцинства в община Исперих”.  

 

През отчетения период продължи работата ни в насока за преодоляване на 

причините, водещи до отпадане на деца и ученици от образователната система. 

Наблюдаваше се по-добра координация и сътрудничество между институциите, 

имащи отношение към проблема – Община Исперих, училища, детски градини, ДСП, 

РУО, РУ, ДБТ и социалните услуги.  

През изминалата година Община Исперих продължи да изпълнява проект 

„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих” 

по Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Проектните 

дейности се реализираха в седем училища и целяха създаване на условия за по-добра и 

успешна социализация на учениците от етническите малцинства. В изпълнението на 

голяма част от предвидените мероприятия активно участваше и родителската общност. 

Проектът беше на стойност 345 353,33лв. и се изпълни в партньорство с ОУ „Христо 

Ботев” гр.Исперих и Асоциация „Интегро”. 

Подадено беше проектно предложение „Социално-икономическа и образователна 

интеграция на етническите малцинства в община Исперих” по ОПРЧР и ОПНОИР. 

Проектните дейности в частта финансирана от ОПНОИР са насочени към ясно 

идентифицираните проблеми на учениците от етническите малцинства. 



76 

 

През изминалата година са организирани редица инициативи в подкрепа на деца в 

риск от ЦОП. 

 

 

 

 

 

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 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. 

 

Основна грижа на Община Исперих е опазване живота и здравето на децата и 

осигуряване на здравословни условия за правилното им физическо и нервно-психическо 

развитие. 

На територията на община Исперих функционират 23 здравни кабинети, в които 

работят 15 медицински специалисти с професионална квалификация „фелдшер” и 

„медицинска сестра”. Те осъществяват 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 провеждат здравни беседи за здравословно хранене 

и за здравословен начин на живот. Учениците са запознати с принципите на 

здравословното хранене, имат културата, необходимите знания за здравословен начин на 

живот и необходимостта от това за човешкия организъм. Провеждат се беседи и за 

вредата от тютюнопушенето, алкохолизма, наркотиците и особено за вредата при децата.  

С цел подобряване на хранителните навици на децата и учениците в училищата се 

предоставят плодове и зеленчуци по Схема „Училищен плод” и мляко и млечни продукти 

по Схема „Училищно мляко” за всеки ученик от първи до четвърти клас, както и за децата 

в подготвителните групи при спазване на здравните изисквания. 

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-хигиенните норми и добрите практики на Система за управление безопасността 

на храните и контрол на критичните точки. Благодарение на този контрол от страна на 

медицинските специалисти и органите на ОДБХ, РЗИ през годината не са регистрирани 

хранителни отравяния. 
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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 значимите заболявания сред децата и 

учениците. 

Дейност: 2.4. Провеждане на кампании за борба с тютюнопушенето. 

Дейност:2.5. Проследяване на здравословното състояние и физическо развитие на 

децата и учениците и изготвяне на анализ и оценка. 

 

За осигуряване на здравословен режим на хранене и приучване към балансирано 

хранене, във всички учебни и детски заведения се проведоха кампании за борба с 

наднорменото тегло и превенция на болестите, свързани с нездравословното хранене – 

диабет, сърдечно-съдови и други заболявания. С редица форми на мероприятия бяха 

отбелязани Световните дни на здравето, съгласно Календара на Световната здравна 

организация. В кампаниите активно бяха включени не само децата и учениците, но и 

техните родители.  

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 ежегодно изготвят и предоставят на РЗИ – Разград Анализ на 

здравословното състояние и 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, гръбначните изкривявания и рисковите фактори свързани с 

тях, за социално значимите заболявания и тютюнопушенето. 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. 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. Реализиране на дейности по училищни програми в областта на 

превенцията на рисковото сексуално поведение, употребата на психоактивни вещества, 

алкохол и тютюнопушене. 

Дейност: 3.3. Провеждане на инициативи на училищно и общинско ниво, 

посветени на Международния ден на борбата срещу ХИВ/СПИН – 1-ви декември. 

Дейност: 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. 

Дейност: 3.5. Отбелязване на световен ден за борба с туберкулозата. 

Провеждане на информационна кампания сред деца и подрастващи. 

 

В учебните заведения на територията на община Исперих са проведени здравни 

беседи и разпространени информационни материали сред учениците с цел предпазването 
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от ХИВ/СПИН, полово предавани болести и употреба на наркотици. Същите са получени 

от РЗИ отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” и Областен съвет на 

БЧК гр. Разград.  

Проведени са инициативи на училищно ниво на 1 декември – Световен ден за 

борба срещу ХИВ/СПИН.  

Проведени са здравно-образователни мероприятия на тема: 

 „Болести предавани по полов път”; 

 „ХИВ/СПИН – начини на предаване”;  

 „Ангажираност, образование, сила” и анимация на тема ХИВ/СПИН. 

 

 

ЦЕЛ 4. Подобряване на майчинството и детското здраве 
Дейност: 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. 

 

Проведени са беседи и разговори с родители и деца за значението на имунизациите 

и създаване на мотивация за прилагане на ваксини. Чрез мрежата си от здравни кабинети 

и медицински специалисти в „Детско и училищно здравеопазване” Община Исперих 

предприе своевременни мерки и действия за осигуряване на пълен обхват с имунизации 

на децата. Оформени са информационни кътове, раздадени са информационни материали. 

Активно издирване на деца с непълен или липсващ имунизационен статус с фокус-

ромска общност е основна задача на здравните медиатори. За запознаване с ползите и 

значението на имунизациите при децата са проведени редица беседи на терен в районите, 

населени предимно с ромско население. Благодарение на активната работа, през годината 

не е възникнала необходимост от скринигово ваксиниране на големи етнически групи. 

 

 

ЦЕЛ 5. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 1-3 годишна възраст 
Дейност: 5.1. Проследяване на физическото развитие на децата от 1 – 3 годишна 

възраст от медицинските специалисти в яслени групи и изготвяне на анализ и оценка. 

Медицинските специалисти изготвиха Анализ 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. 
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Дейност: 1.3. Осигуряване на достъп до консултации от педагог, психолог и 

юрист на малолетни 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 2018г. Местната комисия за БППМН продължи да работи в тясно 

сътрудничество с инспектор ДПС, органите по образованието, Дирекция „Социално 

подпомагане”,
 

съдебната власт. Провеждаха се регулярни срещи с ИДПС, а с 

регистрираните деца при необходимост допълнително дейности и ангажиране на 

обществен възпитател. 

През отчетната година продължи активното взаимодействие между членовете на 

Местната комисия и обществените възпитатели с отдел „Закрила на детето” към ДСП 

гр.Исперих, с кметовете на населени места от общината, с класните ръководители и 

педагогическите съветници от училищата, както и с всички институции на територията на 

общината, работещи с деца и техните семейства. През отчетната година членове на 

Местната комисия за БППМН и обществените възпитатели провеждаха лекции и беседи в 

училищата, относно правото на закрила на децата от всички форми на насилие.  

В учебните заведения се осъществяваше превантивна дейност по отношение на 

проблемите, свързани с употребата на алкохол, тютюнопушенето, наркоманиите, 

криминогенните секти, хазарта, трафика на деца и жени, сексуалната експлоатация. 

Изнесоха се лекции и беседи по горепосочените теми от инспектор ДПС, обществени 

възпитатели и членове на МБППМН.  

По Програмите „Превенция на наркоманиите”, „Превенция на агресията в 

училище” и „Превенция на тютюнопушенето” Местната комисия за БППМН, стремейки 

се напълно да отговори на една широка обществена потребност, организира превантивна 

дейност в посока намаляване на противообществените прояви от малолетни и 

непълнолетни и предотвратяване на злоупотребата с наркотични вещества. Успоредно с 

нея се провеждаха обучителни семинари, изнасяха се лекции, предоставяха се 

информация и нагледни материали. На проведените обучителни семинари с членове на 

Местната комисия и инспектор ДПС бяха изнесени поредица от лекции, придружени от 

видеофилми по проблемите на наркоманиите, агресията и асоциалните прояви сред 

децата. Широко използван в програмите за работа е и подходът „Връстници обучават 

връстници”, който освен останалите предимства позволява информацията да достига до 

по-голям кръг от ученици.  

 

 

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“. 

През месец ноември 2018г. бе проведена кампания с ученици за предоставяне на 

информация за правилата за безопасно използване на интернет. Членове на Местната 

комисия за БППМН, съвместно с ИДПС, участваха в организирани проверки за посещение 

на малолетни и непълнолетни в питейни заведения, дискотеки, интернет клубове след 

определения в Наредбата за опазване на обществения ред вечерен час. 

Извършени са 7 проверки на увеселителни и питейни заведения и игрални зали 

съвместно с РУ на МВР гр.Исперих и ОЗД гр.Исперих. При извършените проверки не са 

констатирани нарушения на Наредба № 1 и ЗБППМН.  

В изпълнение на националната стратегия за „Защита на децата на улицата” 

МКБППМН съвместно с Отдел „Закрила на детето” и Дирекция „Социално подпомагане” 

гр.Исперих работят в мултидисциплинарен екип, целта на който е установяване на броя на 
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просещите деца. През отчетния период бе констатирано, че на територията на община 

Исперих не са регистрирани случаи на просещи деца. Комисията не се е сблъсквала с 

проблеми при осъществяването на контролната си дейност. 

 

 

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. 

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 

насилие и в случаите, при които е необходима кризисна интервенция, с оглед гарантиране 

спазване правата на децата. 

На местно ниво функционира екип за работа по Координационния механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и 

за взаимодействие при кризисна интервенция. През 2018г. са осъществени 3 броя екипни 

срещи. Ефективното прилагане на Координационния механизъм допринася за по-успешна 

работа по случаите на насилие над деца. 

През 2018г. са раздадени информационни материали по превенция на насилието 

на различни целеви групи – деца, родители и професионалисти, работещи с деца. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ V: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА 

ДЕТЕТО 

 

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 
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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 за 

организиране на инициативи и участие в културни събития с цел стимулиране интереса 

на децата и учениците и повишаване мотивацията им за участие чрез предоставяне на 

възможност за творческа изява.  

Дейност 1.3. Разширяване и разнообразяване на формите, които се предлагат в 

културните институции. 

Дейност 1.4. Разработване и изпълнение на ваканционни програми за уплътняване 

на свободното време на подрастващите. 

 

През отчетената година продължиха да развиват своята дейност кръжоци, клубове 

по интереси и школи за развитие на уменията на талантливите деца и ученици в областта 

на изкуствата, спорта, науката и информационните технологии.  

Към Народно Читалище „Съзнание 1891“ гр.Исперих - един от значимите центрове 

на културата в общината осъществиха дейности следните школи, в които са включени 

деца:  

 Школа по изобразително изкуство; 

 Школа по пиано; 

 Детски танцов състав „Исперихче“; 

 Детска формация за хип-хоп танци; 

 Балетна формация „Форте“; 

 Детска вокална формация „Теменуга“; 

 Клуб „Бит и традиции“; 

 Кръжок „Художествено слово“; 

 Клуб по карате. 

 

 

ЦЕЛ 2. Насърчаване на деца с изявени дарби 

Дейност 2.1. Финансово подпомагане и стимулиране на деца с изявени дарби. 

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 2018г. в община Исперих няма деца получили стипендия по Програмата за 

закрила на деца с изявени дарби. 

През отчетения период децата от школите към НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих се 

включиха във всички мероприятия заложени в културния календар на Община Исперих, 

както и в изяви на регионално и национално ниво.  

Децата от читалищните клубове участваха в следните културни изяви: 

• Възстановки за „Димитровден”; „Мълчан хляб - Благовещение” и „Лазаровден”; 

• Самостоятелни продукции на школи и формации; 

• Фестивал на хвърчилата „Полети с мен”; 

• Празничен концерт на руската песен гр.Исперих;  

• Празничен концерт по случай Деня на народните будители; 

• Коледен концерт и Коледен базар за ръчно изработени изделия; 

• Летни ателиета по изкуства „Знам и мога”. 
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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. Организиране на спортни състезания и надпревари. 

Дейност 3.2. Разработване и реализиране на проекти с цел развитие на 

спортните интереси и компетентности на подрастващите 

 

През 2018г. в община Исперих се проведоха ученически игри. В тях взеха участие 

всички 9 училища. В рамките на ученическите игри се проведоха състезания по футбол, 

хандбал, волейбол, баскетбол, тенис на маса, бадмингтон и лека атлетика. 

През отчетния период продължиха своята дейност следните спортни клубове: 

 СНЦ „Волейболен клуб „Хан Аспарух“; 

 СНЦ „Спортен клуб по борба „Осман Дуралиев“; 

 СНЦ „Футболен клуб „Левски – с.Подайва“; 

 СНЦ „Футболен клуб „Стрела“ с.Тодоров; 

 СНЦ „Футболен клуб „Стара сила“ с.Старо селище; 

 СНЦ „Колоклуб „Димитровец - Исперих“; 

 СНЦ „Спортен клуб „Адреналин в кръвта“; 

 СНЦ „Спортен клуб по тенис на маса - Исперих“; 

 СНЦ „Училищен спортен клуб „Васил Априлов“; 

 СНЦ „Ученически спортен клуб „Ханове 2018“. 

 

Община Исперих организира следните спортни мероприятия: 

 Европейски ден на спорта в училище; 

 Детска спартакиада „Спортът е здраве” - ДГ „Първи юни” гр.Исперих съвместно 

с Община Исперих; 

 Традиционен септемврийски спортен празник; 

 Турнири по борба, волейбол, футбол и тенис на маса; 

 Награждаване на най-добрите спортисти за 2018 година. 

 

За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето е необходимо да 

има ефективна междуинституционална координация, което ще доведе до по-добро 

равнище на грижи и сигурност на семействата и децата. 
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ИСПЕРИХ                        ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2019 г.         
 

 
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 
календарнат

а 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 

ЦРДУ към КСУДС „Лудогорие“ 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

в рамките на 
календарнат

а 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 
календарнат

а година 
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1.4.Предлагане на комплекс от услуги, насочени към 
повишаване на капацитета на родителите в Центъра за 
обществена подкрепа и Центъра за работа с деца на 
улицата 
 
 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 

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

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

 
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 

постоянен 
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 социални услуги от резидентен тип. 

 
Община Исперих, 

Дирекция “Социално 
подпомагане” - Исперих, 

ЦОП към КСУДС „Лудогорие”  
ЦРДУ към КСУДС „Лудогорие“ 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
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 

постоянен 
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 

 

постоянен 
през 

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

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

 
Община Исперих, 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих, 

ДЦДМУ 
 

държавно делигирана дейност 
постоянен 

през 
годината 

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” 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

 

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

 
ДЦДМУ 

ЦНСТДМУ 
ЦНСТДБУ, ЦОП, Община 

Исперих  
 

държавно 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 

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  
BG05M9OP001-2.003-0001-С01 

„Приеми ме 2015” 
 

постоянен 
през 

годината 
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родители и за 
деца настанени в 
специализираната 
институция 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.Набиране на нови кандидат – приемни семейства 
Община Исперих, 

ОЕПГ 
 

 
Оперативна програма 

«Развитие на човешките 
ресурси» 2014 – 2020 г., 

Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 

помощ  
BG05M9OP001-2.003-0001-С01 

„Приеми ме 2015” 
 

постоянен 
през 

годината 

4.3.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 

4.4.Осигуряване на качествена грижа за настанените в 
приемните семейства деца, подкрепа и надграждащо 
обучение на вече утвърдените семейства 

 
Община Исперих, 

ОЕПГ, 
 Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

4.5.Участие на Община Исперих в проекти свързани с 
развитието на социални и образователни услуги 

Община Исперих по проекти 
постоянен 

през 
годината 

 
ПРИОРИТЕТ ІІ: 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 
 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  
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1. Разработване на 
механизъм за 
проследяване на 
обхванатите и 
необхванати деца и 
движението в 
образователната 
система 
 
 
 

 
1.1.Осигуряване и контролиране на обхвата на 
подлежащите на задължително предучилищно и 
училищно образование деца и ученици 
 

 
Община Исперих, 
Детски градини,  

Училища 
 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

 
през 

годината 
 
 

 
 
 
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 - Разград, 
Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция “Социално 
подпомагане” - Исперих 

 

 
 
 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 

 
 
 

през 
годината 

 
 

1.3.Изпълнение на Механизма за съвместна работа на 
институциите по обхващане и включване в 
образователната система на деца и ученици в 
задължителна предучилищна и училищна възраст, 
приет с Постановление № 100 от 08.06.2019г. на МС 

 
Детски градини, 

Училища, 
Община Исперих, 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих, 

РУ – Исперих при ОДМВР - 
Разград, 

РУО - Разград 
 

училищни бюджети, 
НП „Заедно за всяко дете“ 

през 
годината 

 
1.4. Налагане на административни наказания за лица, 
които не изпълняват родителските си задължения по 
ЗПУО  
 

 
 

Община Исперих 
 

 
 
- 

 
през 

годината 

 
1.5.Подобряване и осъвременяване на материалната 
база в учебните заведения  
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

 Училища  

 
делегирани бюджети, 

по проекти 

през 
годината 
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1.6.Подобряване на условията за спорт в 
образователната система с цел насърчаване на 
спортната активност сред децата и учениците 
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

 Училища, 
НПО 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

през 
годината 

  
1.7.Повишаване на ролята на училищните 
настоятелства към училищата и детските градини и 
поддържане на активно сътрудничество между 
обществените съвети и учебните заведения 
 

Детски градини, 
 Училища, 

НПО, 
Обществени съвети  

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

през 
годината 

 

1.8.Активно включване на родителската общност в 
образователния процес 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища  

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

през 
годината 

 

1.9.Осигуряване на безплатен транспорт и безплатни 
учебници и учебни помагала за деца и ученици 

 
Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища  
 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
през 

годината 

 
1.10.Подкрепа за кариерно ориентиране и 
консултиране на ученици в риск  

 
Училища 

МКБППМН 
 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
през 

годината 

 
2. Продължаване на 
политиката за 
включващо 
обучение на  
децата със 
специални 
образователни 
потребности 

 
2.1.Приемане на  Общинска стратегия за личностно 
развитие на децата и учениците в община Исперих за 
периода от 2019г. до 2021г., както и  Годишен план за 
изпълнението на дейностите за подкрепа на личностно 
развитие за 2019г. 
 

Община Исперих, 
РУО - Разград, 
Детски градини, 

Училища 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

до 
30.04.2019г. 

2.2.Ранно оценяване на потребностите на деца и 
ученици от подкрепа за личностно развитие 

Детски градини, 
Училища, 
РЦПППО 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 
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2.3.Изпълнение на нормативно определените дейности 
за обща и допълнителна подкрепа по Наредбата за 
приобщаващото образование 
 

 
Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
РУО - Разград, 

РЦПППО 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през  
годината 

 
2.4.Подобряване на материалните условия за обучение 
на деца и ученици със специални образователни 
потребности в институциите в системата на 
предучилищното и училищно образование 
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет, проекти 

през 
годината 

 
2.5.Периодично предоставяне на актуална информация 
на родителите на деца със СОП, относно тяхното 
развитие и участие на родителите при изготвяне и 
преразглеждане на индивидуалните им програми 
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
РЦПППО 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през  
годината 

 
2.6.Участие на педагогическите специалисти в 
периодични квалификационни обучения за работа с  
деца със СОП в общообразователната система 
 

Детски градини, 
Училища, 
РЦПППО 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 
проекти 

през  
годината 

 

2.7.Поддържане на активно сътрудничество между 
училища, детски градини, Община Исперих, РУО, 
РЦПППО, деца, ученици и техните семейства в 
процеса на приобщаващото образование 

 
Община Исперих, 
Детски градини,  

Училища,  
Социални услуги, 

РУО - Разград,  
РЦПППО,  
семейства 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 

 
2.8.Прилагане на иновативни и адекватни  
педагогически практики и модели за работа с деца и 
ученици със СОП 

Детски градини, 
Училища  

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 



90 

 

 

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 - Разград,  
Детски градини, 

Училища,  
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, 
Детски градини, 

Училища 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 

финансиране по оперативни 
програми 

през 
годината 

 
3.2.Организиране на допълнителни занимания за деца 
от уязвими групи, финансирани по реда на Наредбата 
за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование 
 

Детски градини  
Училища 

В рамките на предоставените 
целеви средства от 
държавния бюджет 

през 
годината  

 
 
 
3.3.Провеждане на работни срещи за уточняване на 
причините за отпадане и предприемане на мерки за 
отстраняване на причините за отпадане 
 
 
 

Педагогически съветници и 
психолози, образователни 

медиатори 
КСУДС „Лудогорие”, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 

подпомагане” - Исперих, 
МКБППМН, 

НПО 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 

 
3.4.Изпълнение на извънкласни дейности за задържане 
на ученици в образователната система  по проект 
„Социално-икономическа и образователна интеграция 
на етническите малцинства в община Исперих“ 
 

Община Исперих, 
Училища 

ОПНОИР 
през 

годината 

 
ПРИОРИТЕТ ІІІ: 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 
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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 промоция на здравето на децата и 
учениците 

 
Община Исперих, 

Медицинските специалисти от 
детските градини и училищата 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
2. 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 
година 
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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 

 

2.6.Участие в Национална програма за профилактика 
на оралните заболявания при деца 0-8 год.в Република 
България 

 
РЗИ  

Община Исперих 
Лекари по дентална медицина, 

включени в програмата 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
3. 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, 

БЧК 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
3.2.Реализиране на дейности по училищни програми в 
областта на превенцията на рисковото сексуално 
поведение, употребата на психоактивни вещества, 
алкохол и тютюнопушене 
 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 
 

 
в рамките на утвърдения  

бюджет 

 
през 

учебната 
година 

3.3.Провеждане на инициативи на училищно и 
общинско ниво, посветени на Международния ден на 
борбата срещу ХИВ/СПИН – 1-ви декември 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 
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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 

 
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, 
 

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 

2019г. 

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 яслени групи и изготвяне на анализ и оценка 

Община Исперих, 
Детска градина „Първи юни” 

гр.Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2019г. 

 
ПРИОРИТЕТ ІV: 

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

 
Срокове  
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средства 

 
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 
     

 
РУП - Исперих, 

Детска педагогическа стая, 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
Детски градини, 

Училища 
 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

регулярно, 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, 

РУП - Исперих, 
Детска педагогическа стая, 

Детски градини, 
Училища  

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2019г. 

  
 
1.3.Осигуряване на достъп до консултации от педагог, 
психолог и юрист на малолетни с проблеми и техните 
родители 
 

 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих, 

ЦОП 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2019г. 

  
1.4.Провеждане на съвместни дейности с ОбСНВ и 
Превантивно - информационния център по наркотични 
вещества 
 

Община Исперих, 
МКБППМН, 

ОбСНВ 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2019г. 

  
 
 
1.5.Реализиране на информационна кампания за 
предпазване от въвличане в трафик на хора 

 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
РУП - Исперих, 

Детска педагогическа стая, 
Детски градини, 

Училища  
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2019г. 
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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” 
  

 
РУП - Исперих, 

Детска педагогическа стая, 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
Детски градини, 

Училища  

в рамките на утвърдения 
бюджет 

месец 
ноември 
2019г. 

 
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 

постоянен 
през 

годината 

3.2.Повишаване на информираността за 
функционирането на Координационния механизъм на 
територията на община Исперих 

Община Исперих 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2019г. 

 
 

3.3.Осъществяване на целенасочена превантивна 
дейност по Националната програма „Работа на 
полицията в училище” 

РУП - 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 

РУП - Исперих, 
Педагогически съветници и 

психолози, 
Община Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 
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ПРИОРИТЕТ V: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА ДЕТЕТО 

 
Цел  

 
Дейност  

 
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  
 

 
Читалища 

НПО 
 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

2019г. 

1.2.Организиране на занимания по интереси , съгласно 
Наредбата за приобщаващото образование 

Училища 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
2019г. 

1.3. Осъществяване на обща подкрепа за стимулиране 
на дейности и изяви на учениците, свързани със 
заниманията по интереси в сътрудничество с училища. 

Община Исперих 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
2019г. 

 
1.4.Подкрепа и съдействие от страна на Община 
Исперих за организиране на инициативи и участие в 
културни събития с цел стимулиране интереса на 
децата и учениците и повишаване мотивацията им за 
участие чрез предоставяне на  възможност за 
творческа изява  
 

 
Община Исперих, 

Училища, 
Читалища, 

НПО 
 
 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 
 

 
постоянен, 

през 
учебната 
година 
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1.5.Разширяване и разнообразяване на формите, които 
се предлагат в културните институции 

Община Исперих, 
Читалища 

 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
постоянен, 

през 
учебната 
година 

 

 

1.6. Разработване и изпълнение на ваканционни 
програми за уплътняване на свободното време на 
подрастващите  

Детски градини, 
Училища, 
Читалища,  

Социални услуги 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 2019г. 

 
2. Насърчаване на 
деца с изявени 
дарби 

 
2.1.Финансово подпомагане и стимулиране на деца с 
изявени дарби  
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

постоянен 
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, 
Училища, 
Читалища  

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

постоянен 
през 

годината 

 
2.3.Стимулиране на творческите заложби на децата 
чрез осигуряване на възможност за изяви на местно, 
регионално и национално ниво 
 

 
Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
Читалища 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

 
3. Подкрепа на 
изграждането на 
ученически спортни 
клубове с оглед 
подобряване на 
извънкласната и 
извънучилищна 
спортна дейност 
 

 
 
 
3.1.Участие в дейности, заложени в Националния 
спортен календар. Участия в ученически игри. 
Организиране на спортни състезания и надпревари. 
 
 
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
Спортни клубове 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 
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3.2.Разработване и реализиране на проекти с цел 
развитие на спортните интереси и компетентности на 
подрастващите 

 
РУО - Разград, 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
Спортни клубове 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 

по проект 

постоянен 
през 

годината 
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 ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

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” 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Бейтула. 

 

 Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми 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. 

 

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 
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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. 

 

 
 

 

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

За протокола да бъде отбелязано, че общинския съветник Айдън Хюсеин напусна 

заседанието и в момента в залата присъстват 23 общински съветника 

 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте г-н Мюсреф като председател на водеща комисия. 

 

Гюнел Мюсреф – председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване» 

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

22.04.2019 г. от 10.30 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 

22.04.2019 г. от 10.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 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. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване.Общинския съветник Метин Шефкет няма да участва 

в гласуването поради конфликт на интереси. 

 

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” 

28 22 22 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 681 

 

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. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Преминаваме към гласуване на второто решение. 

 Заповядайте колеги. 

 

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” 

28 22 22 0 0 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 682 

 

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” 
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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. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община Исперих. 

Относно: запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по 

Административен договор за изпълнението на проект „Социално-икономическа и 

образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих“, финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-

0024-C01/ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

/Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от 

Европейския социален фонд 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Бейтула. 

 

Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

С Решение 678/ 28.03.2019г. Общински съвет – Исперих упълномощи Кмета на 

Общината да издаде Запис на заповед в полза на Министерство на образованието и 

науката, който да обезпечи пълният размер на авансовото плащане по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 с рег. № BG05M9OP001-2.018-0024-

2014BG05M2OP001-C01 по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция 

на етническите малцинства в община Исперих“, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския социален фонд. В тази връзка е 

необходимо да бъде направена промяна в решението относно поемателя – Изпълнителна 

агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА 

ОПНОИР), определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.3.8 от Административен договор за 

изпълнението на проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на 

етническите малцинства в община Исперих“, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-C01/ и 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /Договор № 

BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от Европейския 

социален фонд 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1. Променя Решение 678/ 28.03.2019г. на Общински съвет – Исперих /по Протокол 

№ 60/ като Упълномощава Кмета на Община Исперих да издаде Запис на заповед без 

протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и било 

характер, в полза на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование 

за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР), определена за Управляващ орган на Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, платим при 

предявяване, който обезпечава пълният размер на авансовото плащане по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 с рег. № BG05M9OP001-2.018-0024-

2014BG05M2OP001-C01 по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция 

на етническите малцинства в община Исперих“, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския социален фонд, в размер на 

77 997,63 лв. /седемдесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и седем лева и 

шестдесет и три стотинки/, представляващи 20% от стойността на предоставената от 

Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ. 

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. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на водеща комисия. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 22.04.2019 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” 

6 4 4 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 като председател на участваща комисия. 

 

Гюнел Мюсреф – председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване» 

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

22.04.2019 г. от 10.30 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” 

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 

22.04.2019 г. от 10.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 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. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекта за решение. 

 Няма. 

 Преминаваме към поименнно гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 24.04.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община Исперих. 

Относно: запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане по 

Административен договор за изпълнението на проект „Социално-икономическа и 

образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих“, финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-

0024-C01/ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

/Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от 

Европейския социален фонд 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН     

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П  

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За    П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  
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 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. ВИРГИНИЯ НИКОЛАЕВА СТАНКОВА За    П  

11 ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П 

12. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ     

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ  За    П  

24. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

25. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА  За    П  

27. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

28. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

29.       

  

        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” 

28 23 23 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 683 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.3.8 от Административен договор за 

изпълнението на проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на 

етническите малцинства в община Исперих“, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ /Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-C01/ и 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /Договор № 

BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01/, съфинансирани от Европейския 

социален фонд 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1. Променя Решение 678/ 28.03.2019г. на Общински съвет – Исперих /по Протокол 

№ 60/ като Упълномощава Кмета на Община Исперих да издаде Запис на заповед без 

протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и било 

характер, в полза на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование 

за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР), определена за Управляващ орган на Оперативна 
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програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, платим при 

предявяване, който обезпечава пълният размер на авансовото плащане по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 с рег. № BG05M9OP001-2.018-0024-

2014BG05M2OP001-C01 по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция 

на етническите малцинства в община Исперих“, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския социален фонд, в размер на 

77 997,63 лв. /седемдесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и седем лева и 

шестдесет и три стотинки/, представляващи 20% от стойността на предоставената от 

Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ. 

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. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 5 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  2019год. 

 

 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 

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 обсъди и 

приеме 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.   
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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.         

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. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-жо Юмер. 

 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 22.04.2019 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” 

6 4 4 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 ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие“ ще докладва 

г-н Ибрям, поради отсъствието на председателя на комисията. 

 Заповядайте г-н Ибрям. 

 

Турхан Ибрям– за председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие» 

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

22.04.2019 г. от 13.30 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 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. 

 Въпроси към вносителя. 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 24.04.2019 г. от 17.00 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  2019год. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН     

 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. ВИРГИНИЯ НИКОЛАЕВА СТАНКОВА За    П  

11 ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П 

12. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ     

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ  За    П  

24. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

25. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА  За    П  

27. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

28. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

29.       

  

        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” 

28 23 23 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 684 

 

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.         

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. 
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Приложение 1  

Застроени имоти - публична общинска собственост 

 

№    АПОС Описание на имота Населено място Адрес 

1. 5331/27.02.2013г. Поземлен имот № 03472.40.87 с площ 3 557 

кв.м.,отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената едноетажна сграда с площ 492 

кв.м.    

с. Белинци ул.”Ропотамо” №2 

2. 4527/05.02.2010г. Поземлен имот № 03472.40.92 с площ 746 

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО  ведно с 

построените в него 4 броя едноетажни  сгради 

с обща площ 148 кв.м.    

с. Белинци ул.”Васил Левски” № 8 

3. 5682/03.01.2014г. УПИ X-42 в квартал 7 с площ 1 925 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА ведно с  

построената в имота двуетажна сграда с обща 

застроена площ 296 кв.м.   

с. Бърдоква ул. „Хан Крум” № 12 

4. 5712/14.03.2014г. УПИ  І в квартал 7 с площ 1 969 кв.м., отреден 

за КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ И ЗДРАВЕН 

ДОМ, ведно с построените в имота 3 сгради с 

обща площ 333 кв.м. 

с. Бърдоква ул. „Хан Крум” № 14 

5. 5330/27.02.2013г. Поземлен имот № 10015.111.321 с площ 5 544 

кв.м., отреден за  ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, 

ведно с построената в имота двуетажна сграда 

с площ 400 кв.м.  

с. Вазово ул.”Лом” № 3 

6. 4673/16.08.2010г. Поземлен имот № 10015.111.134  с площ 1 250 

кв.м., отреден за  КМЕТСТВО, ведно  с 

построената в имота едноетажна  сграда с 

площ 134 кв.м.    

с. Вазово ул. ,,Здравец’’ №4 

7. 5961/08.12.2015г. Поземлен имот №15953.65.724 с площ 3 677 

кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 294 кв.м.    

с. Голям Поровец ул. ”Петър Берон” 

8. 4685/07.09.2010г. Поземлен имот №15953.65.275 с площ 1 029 с. Голям Поровец ул. ,,Панайот Банков’’ 
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кв.м., отреден за  КМЕТСТВО, ведно с 

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 186 кв.м.  

9. 5333/27.02.2013г. Поземлен имот 24150.501.132 с площ 909 кв.м. 

отреден за ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, ведно с   

построената в имота едноетажна сграда с 

площ 341 кв.м.  

с. Духовец ул.”Димитър Бахнев”  

№  10 

10. 5624/20.11.2013г. Застроен имот № 24150.501.31 с площ 3 945 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ 

ведно с построената в него  двуетажна сграда 

01 със застроена площ 214 кв.м.    

с. Духовец ул.”Н.Й. Вапцаров”  № 44 

11. 6360/06.03.2017г. УПИ Х-202, кв.20  за обществено застрояване 

с площ 1325 кв.м, ведно с построената в имота 

едноетажна сграда с начин на трайно ползване 

за ДЕТСКА ГРАДИНА с площ 372 кв.м.  

с. Делчево ул.”Вихрен”№1 

12. 6250/27.07.2016г. УПИ IV квартал 11 с площ 1 050 кв.м., 

отреден за КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ, 

ЗДРАВНА СЛУЖБА И ПОЩА и Първи етаж 

от  комбинирана сграда със застроена площ 

415 кв.м. 

с. Делчево ул.”Лудогорие”№7 

13. 1107/01.04.2003г. УПИ III квартал 22 с площ 3 754,24 кв.м., 

отреден за  ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в него 2 едноетажни сгради  с 

обща площ 308,75 кв.м   

с. Йонково ул.”Васил Тинчев” 53 

14. 1105/01.04.2003г. УПИ I квартал 77 с площ 3 122,44 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

577,95 кв.м. 

с. Малко Йонково ул.”Мусала’’ № 36 

15. 1937/25.03.2008г. УПИ V-154  квартал 13 с площ 416,52 кв.м. 

отреден за КМЕТСТВО, ведно с построената в 

него едноетажна сграда  с  площ  228,95 кв.м. 

с. Йонково ул.”Васил Тинчев” 59 

16. 5589/03.10.2013г. УПИ XV-765 в квартал 73 с площ 2 883 кв.м., 

отреден за ЧИТАЛИЩЕ И КМЕТСТВО, ведно 

с. Малко Йонково  ул. „Мусала” 25 
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с построената в имота едноетажна  сграда  с 

площ 317,97 кв.м.   

17. 5995/29.01.2016г. УПИ II-109 квартал 6 с площ 2 343 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

192 кв.м.   

с. Къпиновци ул.”Лудогорие” № 52 

18. 6252/15.08.2016г. УПИ I-75 квартал 4 с площ 508 кв.м., отреден 

за  КМЕТСТВО,ЗДРАВЕН ДОМ И 

ЧИТАЛИЩЕ,  ведно с построените в него 2 

едноетажни сгради с обща площ 261 кв.м. 

с. Къпиновци ул. ”Лудогорие” № 25 

19. 5187/12.11.2012г. Втори етаж от сграда – КМЕТСТВО със 

застроена площ 309,01 кв.м. сутерен със 

застроена площ 40,03 кв.м., общи части 22,37 

кв.м. и дворно място 865 кв.м. в поземлен 

имот № 37010.90.360 

с. Китанчево ул. ”Хан Аспарух’’ № 43  

20.  4725/17.03.2016г. Поземлен имот  № 37010.90.90 с площ 4 033 

кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА,  ведно с 

построените в него 4 едноетажни сгради с 

обща площ 460 кв.м. 

с. Китанчево ул. ”Хан Аспарух” 25 

21. 421/24.06.2002г. Поземлен имот VII квартал 28 с площ 5 250 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН 

ДОМ, ведно с построената в него едноетажна 

сграда с площ 137 кв.м. 

с. Конево ул. ,, 6-ти септември ‘’№3 

 22. 5264/18.02.2013г. УПИ VIII-267 в квартал 25 с площ 1 474 кв.м., 

отреден ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

300 кв.м.  

с. Лъвино ул. ”Освобождение” 

23. 6767/30.10.2018г. УПИ 1.312 с площ 1 595 кв.м отреден за  

КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН ДОМ, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с  площ 

144 кв.м.   

с. Лъвино ул. ,, 6-ти септември ‘’№8 

24. 6766/30.10.2018г. УПИ II-233 в квартал 18 с площ 864 кв.м, 

отреден за КМЕТСТВО, ведно с построената в 

с. Лудогорци ул. ”Вихрен   ” №3 
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него двуетажна сграда с площ 315 кв.м. 

 25. 5281/18.02.2013г. Полумасивна едноетажна сграда с начин на 

трайно ползване ДЕТСКА ГРАДИНА със 

застроена площ 228 кв.м. 

с. Лудогорци ул. ”Вихрен” №43А 

 26. 4600/06.08.2010г. Поземлен имот № 46913.120.333 с площ 813 

кв.м., ведно с двуетажна сграда с № 

46913.120.333.2 с площ 62,29 кв.м. от първи 

етаж и 259,86 кв.м. от втори етаж, с начин на 

трайно ползване КМЕТСТВО  

с. Малък Поровец ул. ,,Шипка’’№1 

27. 6310/21.11.2016г. Масивна едноетажна сграда с площ 643 кв.м. 

отредена за ДЕТСКА ГРАДИНА 

с. Подайва ул. ,,Дунав  ‘’ №5 

28. 5238/08.02.2013г. УПИ I в квартал 79 с площ 6 240кв.м, отреден 

за КМЕТСТВО, ведно с построените в него 5 

едноетажни сгради с обща площ 1107,94 кв.м 

с. Подайва ул. „9-ти септември“  

№ 42 

 29. 5434/24.04.2013г. УПИ I квартал 6 с площ 1 830 кв.м., отреден за 

КМЕТСТВО, ЧИТАЛИЩЕ И ЗДРАВЕН ДОМ 

ведно с построената в него сграда с  площ 284 

кв.м. 

с. Печеница ул. ”Добруджа” № 3 

 30. 5284/18.02.2013г. УПИ I-32 в квартал 5 с площ 3 145 кв.м., 

отреден ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в имота 2 едноетажни сгради с 

обща площ 223 кв.м. 

с. Печеница  ул. ”Добруджа”№9 

 31. 5334/27.02.2013г. Поземлен имот № 61875.33.329 с площ 8 483 

кв.м, отреден за  ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ, 

ведно с построените в него 2 едноетажни 

сгради с обща площ 589 кв.м    

с. Райнино ул. ”Александър 

Стамболийски”№17 

 32. 778/18.10.2002г. Поземлен имот № 61875.33.144 с площ 3 865 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН 

ДОМ,ведно с построената в него едноетажна 

сграда с площ 140 кв.м.  

с. Райнино ул. ,,Марица“ № 2 

33. 5629/22.11.2013г. УПИ I-93 в квартал 13 с площ 1 598 кв.м., 

отреден за КМЕТСТВО И ЗДРАВЕН ДОМ, 

ведно с построената в него едноетажна сграда 

с. Старо селище ул. ,,Никола Й. Вапцаров’’ 
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с площ 123 кв.м. 

34. 5688/06.02.2014г. УПИ I-159 в квартал 18 с площ 5 063 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

604 кв.м. 

с. Старо селище ул. ,.Захари Стоянов’’ № 8 

 35. 5169/25.07.2012г. Поземлен имот № 65650.35.163, с площ 2 210 

кв.м., отреден ЗА АДМИНИСТРАТИВНА 

СГРАДА , ведно с построените в него 5 

едноетажни сгради с обща площ 557 кв.м.   

с. Свещари ул. ”Демокрация”№37 

 36. 2113/09.02.2009г. Поземлен имот № 65650.35.485 с площ 12 932 

кв.м., отреден за ОБРАЗОВАНИЕ, ведно с 

построените в него 2 сгради с обща площ 

1 295 кв.м. 

с. Свещари ул. ”Демокрация” 20а 

37. 5683/03.01.2014г. 78,38 ℅ идеални части от комбинирана 

обществена сграда с начин на трайно 

предназначение  Културен център, поща и 

магазин с обща застроена площ  360 кв.м.  

с. Средоселци ул. ”Светлина” 15 

38. 6525/31.10.2017г. УПИ Пл. № 368 в квартал 14 с площ 3 560 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО, ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

127,16 кв.м. 

с. Тодорово ул. ”Васил Левски”№19 

 39. 5259/18.02.2013г. УПИ II-335 в квартал 44 с площ 3 306 кв.м., 

отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построената в него двуетажна сграда с площ  

246 кв.м.   

с. Тодорово ул. „Васил Левски” №34 

 40. 995/24.02.2003г. Поземлен имот I-46 в квартал 7 с площ 5 951 

кв.м., отреден за ДЕТСКА ГРАДИНА, ведно с 

построените в него 3 едноетажни сгради с 

обща площ 144 кв.м. 

с. Яким Груево ул. ”Иван Вазов”№33 

41. 5806/09.10.2014г. УПИ VIII-103 в квартал 10 с площ 660,06 

кв.м., отреден за КМЕТСТВО И ЧИТАЛИЩЕ, 

ведно с построената в него едноетажна сграда 

с площ  315 кв.м. 

с. Яким Груево ул. ”Етър” 2 
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 42. 6025/18.02.2016г. Ученически лагер състоящ се от :12 броя 

сгради с обща застроена площ 1372 кв.м 

отредени за КУРОРТНА ТУРИСТИЧЕСКА 

БАЗА    

С.Малък Поровец Местност „Параджик” 

43. 5262/18.02.2013г. УПИ ІV-1271 в квартал  138 с площ 32 633 

кв.м отреден за СТАДИОН , ведно с 

построените в него 4 сгради с обща площ 268 

кв.м      

гр. Исперих ул. ”Дочо Михайлов” № 3 

44. 6226/16.06.2017г. УПИ І-698 в квартал 122 с площ 7 521 кв.м 

отреден за СПОРТЕН КОМПЛЕКС, ведно с 

построената  двуетажна сграда с  площ 99кв.м, 

едноетажна сграда с площ 332 кв.м , мазе с 

площ 330 кв.м  и едноетажна сграда с площ 33 

кв.м 

Гр.Исперих ул. „Васил Левски” 

45. 6626/2003.2018г. Поземлен имот № 167101 за водостопански 

съоръжения с площ 0,279дка, ведно с 

построената сграда №01 отреден за помпена 

станция с площ 37 кв.м 

Гр.Исперих Местност „Юсек Юстю“ 

46. 5832/17.02.2015г. УПИ XIV-6 в квартал 11 за обществено 

застрояване с площ 1894 кв.м, ведно с 

построената в имота едноетажна сграда за 

КМЕТСТВО с площ 0,206 кв.м 

С.Средоселци Ул. „Светлина „ №24 

47. 6644/26.03.2018г. Поземлен имот № 000051 с площ 23 571кв.м 

отреден за ПСОВ, ведно с построените в него 

5 сгради с обща площ 753 кв.м  

Гр.Исперих  Местност „Мезар Къшла“ 
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        Приложение 2  

Застроени имоти - частна общинска собственост 

 

№    АЧОС Описание на имота Населено място Адрес 

1. 92/19.03.2002год. УПИ VII в квартал 29, с площ 1 006кв.м.,ведно 

с построената в имота двуетажна сграда с  

начин на трайно предназначение ЗА 

ОБЩИНА, АДМИНИСТРАЦИЯ И 

МАГАЗИНИ с площ 584 кв.м     

гр.Исперих ул.”Васил Левски ” №70 

 

2. 6216/26.05.2016г. УПИ II- 1978 в квартал 56 с площ 1189кв.м.    

ведно с построена в него  масивна пететажна 

сграда За социални услуги със застроена площ 

516 кв.м 

гр.Исперих ул.”Арда” №13 

 

3. 82/19.03.2002г. УПИ III в квартал 34 с площ 586 кв.м ,отреден 

за СТОМАТОЛОГИЧНА ПОЛИКЛИНИКА, 

ведно с построената в него триетажна сграда с 

площ 196 кв.м 

Гр. Исперих Ул. „Вежен” 

4. 1624/24.07.2006г.  УПИ Х-523 в квартал 185 с площ 1163 кв.м 

отреден за БКС и КОО, ведно с втори и трети 

етаж от сграда с площ 314,82 кв.м 

Гр.Исперих Ул. „Родопи” №1 

5. 5078/14.02.2012г. УПИ  II в квартал 66 с площ 1 332 кв.м  

отреден за СПОРТНА ЗАЛА ведно с 

построената в него едноетажна сграда с площ 

490 кв.м 

Гр.Исперих Ул. „Оборище“ 

6. АДС № 

9/19.04.1999г. 

Част от недвижим имот –частна държавна 

собственост – административна сграда, кв.135, 

пл.№1012 представляващ Първи етаж – стаи 

№,№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 и 12; втори етаж – 

стаи №,№1,2,3,4,5,6,7,8 и 9; приземен етаж – 

целия без помещения №1 и № 2 

Гр.Исперих Ул. „Дунав“ №2 
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 ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Поради отсъствие на Кмета на община Исперих ще докладва г-жа Нехире Юмер – 

заместник кмет на община Исперих. 

 Заповядайте г-жо Юмер. 

 

 Нехире Юмер – заместник Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

По смисъла на Административно-процесуалния кодекс наредбата е нормативен 

административен акт. 

Нормативните административни актове са подзаконови административни актове, 

които съдържат административноправни норми, отнасят се за неопределен и неограничен 

брой адресати, имат многократно правно действие и се издават по прилагане на закон или 

подзаконов нормативен акт от по-висока степен. 

Общинските съвети са изрично овластените от Административно-процесуалния 

кодекс колективни органи да издават нормативни актове, с които да уреждат съобразно 

нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. 

Законът за местното самоуправление и местната администрация оправомощава 

общинските съвети да определят размера на местните такси.  

В правомощията на Общински съвет – Исперих е да приеме Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Исперих. Текстът на наредба на общински съвет, както и приемането му по 

надлежния ред, се удостоверява от председателя на общинския съвет. 

 В изпълнение на това свое правомощие с Решение № 301 по Протокол № 36 от 

20.12.2013 г. Общински съвет – Исперих е приел на своя сесия Наредба № 11 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Исперих. През годините до днес наредбата е претърпяла множество изменения, 

допълнения и отменения. Изменения, допълнения и отменения е претърпяла и таблицата 

на услугите с унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих, която е 

неразделна част от Наредба № 11 на ОбС - Исперих. Поради последните нормативни 

промени, касаещи административното обслужване (в т. ч. в общинската администрация), 

изникна необходимост от преразглеждане на наредбата и таблицата към нея, така че в 

своята цялост тя да е в унисон с нормативните актове от по-висока степен. Такива са 

Административно-процесуалният кодекс, Законът за администрацията, Законът за 

електронното управление, Наредбата за административното обслужване, Наредбата за 

общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните 

административни услуги и Наредбата за административния регистър, промените в които 

са отражение на идеята за административна реформа, целта на която е най-често 

изпълняваните услуги в общините да се уеднаквят за цялата страна; удостоверенията, 

които се издават от една институция за пред друга, да се предават по вътрешен ред, вместо 

да се изискват от гражданите, и да се обединят и стандартизират хилядите еднакви 

регистри за административни услуги на институциите в страната и в резултат да бъде 

намалена административната тежест на гражданите и бизнеса и да бъдат създадени по-

добри условия за икономическа и инвестиционна дейност.  

С настоящата докладна записка предлагам приемане на изцяло нова Наредба № 11 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Исперих, с изрична разпоредба на която да бъде отменена действащата 

Наредба № 11 на ОбС-Исперих за определянето и администрирането на местните такси и 
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цени на услуги на територията на община Исперих. 

Чрез публикуване проекта на нова Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих в раздел “Публични 

обсъждания” на интернет страницата на Община Исперих, извършено на основание чл.77 

от Административно-процесуалния кодекс и чл.26 от Закона за нормативните актове, бе 

предоставена възможност на заинтересованите лица да изразят своите становища, респ. да 

направят своите предложения по проекта в тридесетдневен срок, считано от датата на 

публикуване. 

 
С оглед гореизложеното предлагам на Общински съвет - Исперих да вземе 

следното 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

На основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.76, ал.3 от 

Административно-процесуалния кодекс във вр. с чл.21, ал.2 във вр. с ал.1, т.7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.11, ал.3 от Закона за 

нормативните актове  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема нова Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Исперих, която отменя Наредба № 11 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Исперих (приета с Решение № 301 по Протокол № 36 от 20.12.2013 г. на ОбС – 

Исперих; изм.и доп. с Решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015 г. на ОбС – 

Исперих, изм. и доп с Решение № 104 по протокол № 11 от 28.04.2016 г. на ОбС – 

Исперих, изм. и доп. с Решение № 155 по Протокол № 14 от 30.06.2016 г. на ОбС – 

Исперих, изм. с Решение № 166 по Протокол № 15 от 28.07.2016 г. на ОбС – Исперих, доп. 

с Решение № 191 по Протокол № 16 от 25.08.2016 г. на ОбС - Исперих, изм. с Решение № 

368 по Протокол № 32 от 29.06.2017 г.  на ОбС – Исперих; доп. с Решение № 398 по 

протокол № 35 от 27.09.2017 г. на ОбС – Исперих; изм. и доп. с Решение № 449 по 

протокол 39 от 29.12.2017 г). 

 

2. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички необходими законови 

действия в изпълнение на приетото решение. 

 

3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

Областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 

4. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административно-процесуалния кодекс. 
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НАРЕДБА 
 

за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Исперих 

 

 

 
Глава първа 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Раздел І 

Предмет и цел 

 
Чл.1.Тази наредба урежда отношенията, свързани с определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих, реда и срока за 

тяхното събиране, реда, по който лицата, неползващи услуги през съответната година или 

през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса, реда за 

освобождаване на отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни 

видове такси, както и реда за промяна размера на такси и цени на услуги, предоставяни от 

Община Исперих. 

 
Чл.2. Тази наредба има за цел постигане на достъпност и предоставяне на качествени 

услуги на жителите на община Исперих. 

 

Чл.3. (1) На територията на община Исперих се събират местните такси, изброени в 

чл.6 от Закона за местните данъци и такси, в това число и други местни такси, определени 

със закон. 

(2) За всички други услуги, предоставяни от Община Исперих, с изключение на 
тези по ал.1, Общинският съвет определя цена с настоящата наредба. 

(3) Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за 
всеобщо ползване. 

 

Раздел II 
Определяне на размер на местните такси и цени на услуги 

 
Чл.4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева и 

при спазване на принципите, изброени в чл.8, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 

(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат след заявяване, с 
изключение на тези, за които в нормативен акт е предвидено друго. 

(3) Наименованията на видовете услуги, за които се събират такси или имат 
цени, и на правата, както и размерът на съответните такси и цени на услуги, са 
посочени в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях, 
която е неразделна част от тази наредба. 

(4) Местните такси и приходите от услуги, предоставяни от Община Исперих, се 
събират за сметка на Община Исперих. 

 
Чл.5.(1) Промяна в размера на такси и цени на услуги, предоставяни от Община 

Исперих, се извършва след представено мотивирано предложение от съответната дирекция, 

която предоставя съответната услуга или извършва дейност, свързана с нея. 
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(2) Пълните разходи (по смисъла на § 1, т.15 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за местните данъци и такси) по предоставяне на услугата 
включват необходимите материално- технически и административни разходи по 
предоставяне на услугата, включително такса за пощенски услуги, когато заявителят 
е изразил желание да получи документа по пощата, инвестиционни разходи; 
разходите по прилагане, събиране, научно-изследователска дейност, определяне на 
стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на 
влиянието върху околната среда. 

(3) Когато услуги и права се предоставят освен от Община Исперих и от други 
субекти при пазарни условия, основа за определяне размерите на цените им могат 
да бъдат техните пазарни стойности. 

 

Чл.6. (1) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка 

на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от 

републиканския бюджет. 
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(2) При разпореждане с недвижими имоти – общинска собственост, физическите и 

юридическите лица, придобили право на собственост, заплащат в полза на Общината 

режийни разноски с размер на 2 %. 

 

Чл.7 (1) Когато искането за предоставяне на административна услуга се отнася до 

комплексно административно обслужване, в което участва Община Исперих, заявлението 

може да бъде подадено до нея. Община Исперих предоставя комплексни административни 

услуги, като услугите се извършват, без да е необходимо заявителите да предоставят 

информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или 

създавани от Общинска администрация Исперих, независимо дали тези данни се 

поддържат в електронна форма или на хартиен носител. 

(2) В случаите на ал.1 заявяването на услугата пред Община Исперих се 
извършва по реда на чл.14в от Наредбата за административно обслужване със 
заявление съгласно образец (Приложение 

№ 3). 

(3) Срокът за изпълнение на комплексните услуги се определя, както следва: 
т.1. Когато изпълнението на комплексната услуга изисква последователно 

изпълнение на отделните услуги, срокът се определя от сбора на времената за изпълнение 

на всяка услуга и не може да бъде по-дълъг от три дни, считано от получаване на достъп до 

данните на административните органи - първични администратори на данни; 

т.2. Когато изпълнението на комплексната услуга не изисква последователно 

изпълнение на отделните услуги, времето за изпълнение се определя от услугата с най – 

дълъг срок на изпълнение и не може да бъде по-дълъг от три дни, считано от получаване на 

достъп до данните на административните органи - първични администратори на данни. 

(4) Цената на комплексната услуга се определя като сбор от таксите/цените на 
отделните услуги, определени за отделните администрации. 

(5) Комплексните административни услуги могат да бъдат заплатени в брой 
или чрез ПОС- терминал на гише „Каса“ в отдел „Местни данъци и такси“ или по 
банков път по сметка на Община Исперих, посочена в официалната интернет-
страница на Общината. 

(6) При заявено желание издаденият индивидуален административен акт да 
бъде получен чрез лицензиран пощенски оператор или чрез куриер на адрес 
посочен от заявителя, разходите по доставката се заплащат чрез наложен платеж за 
сметка на заявителя или по банков път. 

 

Чл.8. (1) Размерът на дължимата такса и/или цена на услуга се определя след 

заявяването й, като заплащането се извършва при подаване на заявлението по ал.2 при 

спазване на правилата за комплексното административно обслужване. 

(2) Когато заявена услуга не може да бъде предоставена, както и при постановен отказ 

от предоставяне на услугата, такса не се дължи. 

 

Чл.9. Длъжностните лица, отговорни за изпълнението на конкретния вид услуга, се 

определят със заповед на кмета на Община Исперих. 

 

Чл.10. (1) За информацията по чл.431, ал.3 от Гражданския процесуален кодекс, 

необходима за съответното изпълнително производство, в това число получаване на 

писмени справки и сведения, на копия и извлечения от документи, съдържащи 

информация за длъжника, както и за вписване на обезпечителни мерки по изпълнително 

дело, съдебните изпълнители дължат съответната такса. Таксата се заплаща по реда на 

чл.431, ал.4 от Гражданския процесуален кодекс. 

 

(2) Ал.1 не намира приложение за държавните съдебни изпълнители в случаите по 

чл.84, т.1 от Гражданския процесуален кодекс. 
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Раздел ІІІ 
Ред и срок за събиране на местни такси и цени на услуги 

 
Чл.11.Събирането на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община 

Исперих, се извършва от служители на Отдел „Местни данъци и такси“ при Община 

Исперих в сроковете и по реда, предвидени в Закона за местните данъци и такси. 

Чл.12. Дейността на служителите в отдел „Местни данъци и такси“ при Община 

Исперих се контролира от заместник-кмета с ресор “Икономическо развитие и финанси”. 

 

Раздел ІV 
Ред, по който лицата, неползващи услуги през съответната година или през 

определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса 
 

Чл.13 (1) Лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен 

период от нея, се освобождават от задължението да заплащат съответната такса за този 

период. 

(2) Освобождаването от заплащане на такса по ал.1 става въз основа на 
декларация от лицето съгласно образец (приложение № 2) до кмета на Община 
Исперих. 

(3) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи. 
 

Раздел V 
Ред за цялостно или частично освобождаване на отделни категории лица от 

заплащане на отделни видове такси 

 
Чл.14. (1) Детските градини, общообразователните, спортните, средните, специалните 

и професионалните училища и спортните клубове на територията на община Исперих се 

освобождават изцяло от заплащане на такси за ползване на обекти, стопанисвани от 

Община Исперих, с цел провеждане на организирани мероприятия и състезания за деца и 

ученици, включително за провеждане на задължителните учебни програми и извънкласни 

занятия с физическо възпитание и спорт. 

(2) Участниците във всички мероприятия и прояви, в които Община Исперих е 
партньор или изпълнител, мероприятия на неправителствени организации, на други 
общини или на държавни органи, всички благотворителни прояви,които са без търговска 
цел, както и такива, за които това е предвидено в закон или друг нормативен акт, се 
освобождават изцяло от заплащане на такси за ползване на тротоари, площади, улични 
платна, както и терени с друго предназначение, които са собственост на Община 
Исперих. 

(3) Залите, които са собственост на Община Исперих, се предоставят 
безплатно за провеждане на мероприятия, организирани от представителства на 
регионалните и общинските звена на организации на хора с увреждания, пенсионери 
и учащи, и за мероприятия, провеждани под патронажа на Община Исперих и 
Общински съвет - Исперих. 

(4) Физически лица, освободени от заплащане на отделни видове такси по 
решение на Общинския съвет. 
 

Чл.15. (1) В случаите на чл.14, ал.1-3 от Наредбата освобождаването се извършва след 

положителна писмена резолюция на кмета на Община Исперих въз основа на писмено 

заявление, съдържащо описание на мероприятието, до което заявлението се отнася, като 
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към заявлението се прилагат доказателства,свързани с обстоятелства, касаещи това 

мероприятие. 

(2) В случаите на чл.14, ал.4 от Наредбата освобождаването се 
извършва, като физическото лице подава заявление, с което заявява, че съгласно 
решение на Общински съвет - Исперих попада в категорията на освободените от такси 
лица, като към заявлението прилага копие от актуален документ, доказващ 
принадлежността му към съответната категория лица. Заявлението и приложенията към 
него се разглеждат от комисия, определена със заповед на кмета на Община Исперих, 
която се произнася с решение, обективирано в протокол. Конкретният размер на 
облекченията в случаите на чл.14, ал.4 от Наредбата се определя ежегодно с 
приемането на бюджета на общината. 

(3) В случаите по чл.14 разходите по предоставяне на услугата са за сметка на 
общинските приходи. 
 

Раздел VІ 
Промени в размера на местните такси и цените на услугите
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Чл.16. (1) Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват 

от Общинския съвет по реда на тяхното приемане. 

 

Чл.17. Общинската администрация поддържа актуални данни за: 

1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;  

2. ползвателите на предоставената услуга; 

3.  изключенията от общата политика (преференции); 
4.  използваната информация при определяне на такси и цени и конкретната 

методика /методики, използвани за определянена размера им; 
5.  събраните средства от всяка такса и/или цена на услуга. 

 
 

Глава втора МЕСТНИ ТАКСИ 
 

Раздел І 

Такса за битови отпадъци 

 
Чл.18. Общинският съвет, по предложение на кмета на общината, определя размера на 

таксата за битови отпадъци, не по-късно от 31-ви декември на предходната година. Когато 

до края на предходната година Общински съвет - Исперих не е определил размер на таксата 

за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 

31 декември на предходната година. 

Чл.19. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на 

Общински съвет - Исперих въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, посочена в 

чл.62 от Закона за местните данъци и такси, включваща необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, 
кофи и други; 

2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането 
им до депо за битови отпадъци – град Разград; 

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците; 

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

(2) Одобрената план-сметка за определяне на разходите на Община Исперих по ал.1 
подлежи на проверка от Сметната палата. 

 

Чл.20. Границите на районите, в които се извършват услугите по чл.62 от Закона за 

местните данъци и такси, и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета 

на община Исперих, която се обявява публично до 31-ви октомври на предходната година по 

реда на чл.63 от Закона за местните данъци и такси. 

 

Чл.21. Таксата се заплаща от: 

1. собственика на имота; 
2. ползвателя - при учредено вещно право на ползване; 
3. концесионера - при предоставяне на особено право на ползване – концесия; 
4. лицето, на което имот – държавна или общинска собственост е предоставен 

за управление; 
5. собственика на сграда, построена върху държавен или общински имот – за 

този имот или съответната част от него; 
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6. за общински имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от 
Общината за сметка на наемателя, съответно ползвателя; 

7. когато правото на собственост или ограниченото вещно право върху 
недвижим имот, за който се дължи такса битови отпадъци, е притежание на няколко 
лица, те дължат такса за притежаваната от всеки идеална част. 

 

Чл.22 (1) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите 

отпадъци. 

(2) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал.1, 
размерът на таксата се определя в левове пропорционално върху основа, определена по 
следния ред: 

1. за имоти на физически лица, които се намират в границите на общия 
градоустройствен план на град Исперих и регулационните планове на селата: 

1.1. жилищни и вилни имоти - пропорционално върху данъчната оценка на 
имота; 

1.2. нежилищни имоти - пропорционално върху данъчната оценка на имота; 
1.3. нежилищни с търговско предназначение - пропорционално върху 

данъчната оценка на имота; 
2. за имоти на юридически лица, които се намират в границите на общия 

градоустройствен план на град Исперих и регулационните планове на селата: 
2.1. за жилищни имоти - пропорционално върху данъчната оценка, съгласно 

приложение № 2 от Закона за местни данъци и такси; 
2.2. за нежилищни имоти - пропорционално върху основа, която е по-високата 

от данъчната оценка или отчетната стойност на активите по реда на чл.21, ал.1 от Закона 
местни данъци и такси. 

3. за нежилищни имоти - държавна или общинска собственост, и земеделски 
производители - пропорционално върху основа, която е по-високата от данъчната оценка 
или отчетната стойност на активите по реда на чл.21, ал.1 от Закона местните данъци и 
такси. 

4. за имоти, собственост на физически и юридическите лица, намиращи се 
извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови 
отпадъци се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци, съгласно чл.63, ал.1 от 
Закона за местните данъци и такси. 

(3) Община Исперих уведомява лицата по чл.21 за дължимите от тях такси за 
съответния период и за сроковете за плащане. 

 

Чл.23 (1) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места на община Исперих за юридическите лица, се определя пропорционално 

върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност на активите 

по реда на чл.21, ал.1 от Закона местните данъци и такси. 

(2) За определяне на размера на такса битови отпадъци в зависимост от 
количеството, юридическите лица по чл.22, ал.2, т.2, подт.2.2 от тази наредба подават в 
срок до 30-ти ноември на предходната година декларация по образец (Приложение № 1) 
до кмета на община Исперих за вида  и броя на съдовете за съхраняване на битови 
отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената със заповед на 
кмета честота за извозване на битовите отпадъци. 

(3) За придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен 
срок от датата на придобиването им. 

 

Чл.24. (1) Когато лицата не са подали в срок декларацията по чл.23, ал.2, декларирали 

са неверни данни или не изхвърлят битовите отпадъци в определените за целта съдове, 
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заплащат годишна такса по реда определен в чл.22, ал.2, като от размера на дължимата 

годишна такса се приспада платената част и върху разликата се дължат лихви, съгласно 

сроковете за плащане. 

 

Чл.25. (1) Не се събира такса за: 

1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от 
Общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация 
по образец (Приложение № 2) от собственика или ползвателя до края на 
предходната година. Декларацията се подава в отдел „Местни данъци и такси“ при 
Община Исперих и се завежда в отделен регистър. Когато декларираният имот е 
съсобствен, декларацията следва да бъде подадена от всички съсобственици на 
имота. 

2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато 
услугата не се предоставя от община Исперих; 

3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови 
отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма 
такива. 

(2) В случаите по ал.1 освобождаването от такса се извършва със заповед на 
кмета на община Исперих. 

(3) За обстоятелствата, декларирани по ал.1, т.1 се извършват периодични 
проверки, включително и събиране на информация за дължимите сметки за 
електрическа енергия, вода и други консумативни разходи за съответния период. 

(4) Когато лицето е подало декларация в указания срок, но се установи, че 
ползва имота, то дължи таксата със съответната лихва. 

 

Чл.26 (1) Таксата може да бъде заплатена на две равни вноски - до 30 юни и до 31 

октомври на годината, за която се дължи, в отдел „Местни данъци и такси“ при Община 

Исперих или по банков път по сметка на Община Исперих. 

(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 %. 
(3) Не се допускат изменения в приетите от Общински съвет Исперих начин на 

определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината. 
 

Раздел ІІ 
Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и 

улични платна 

 
Чл.27. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, 

места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, 

както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост. 

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи 
услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал.1. 
(3) Зоните по ал.2 се определят от общинския съвет. 
(4) Такса за търговия със селско стопанска продукция (ССП) с вкл.ДДС: 

 
вид Населено място На ден На месец 

На открито Исперих 1,20лв. на кв.м. 4,00 лв. на кв.м. 
На закрито Исперих 2,00лв 30,00лв 
На открито За селата 0,30лв 7,00лв 

На маси Исперих 2.20 лв 40. 00 лв 
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т.1 Търговци, ползващи търговска площ след работно време се задължават да заплатят 

допълнително към дневната такса - 0,20лв/кв. м. 

 

т.2 Годишна абонаментна такса за запазено място за продажба на селскостопанска 

продукция: 

2. 1 на открито  - 3 (три) лева на кв.м; 

2. 2 на закрито - 3 (три) лева на маса„ 

(5) За продажба с кола, впрегната с добитък на ден - 3.60лв. 
(6) За продажба от кола на ССП: 

а) от лек автомобил или ремарке -  2.50  лв. 

б) от микробус до1 тон -  4.00  лв. 

в) от микробус от 1 тон до 2 тона -   5.00 лв. 

г)  от микробус над 2 тона -   6.00 лв. 

д) от товарен автомобил до 4 тона -  7.00  лв. 

е) товарен автомобил над 4тона -10.00 лв. 

(7) Такса за продажба на живи животни: 
1. Пернати 

а) пилета и кокошки: 

- с лек автомобил или ремарке - 2.50лв. 
- с  микробус до 1 тон - 5.00лв. 
- с  микробус над 1 тон - 6.00лв. 

б) пуйки, патици и гъски –на брой - 0.25лв./бр. 

2. дребни животни: 
а) малки прасета (на брой) - 0.40лв./бр. 

б) агнета и ярета (на брой) - 0.40лв./бр. 

(8) Такса за ползване на търговска площ – едно абонаментно място, състоящо 
се от два кв. м. с цел търговия с промишлени стоки, включваща ДДС: 

 

1. На ден - 2.50лв./кв.м. 
2. На месец - 18.00лв./кв.м. 
3. Продажба на промишлени стоки от автомобил: 
а) от лек автомобил - 5.00лв. 

б) от микробус до1 тон - 7.00 лв. 

в) от микробус от 1 тон до 2 тона - 8.00 лв. 

г) от микробус над 2 тона - 9.00 лв. 

д) за продажба с товарен автомобил и/или ремарке -15.00лв. 

 

(9) Такса за търговия с промишлени стоки от маса на открито: 
1. На ден: - 5.00лв. 
2. На месец: -20.0 лв. 
(10) Продажба на строителни материали: 
1. С товарна кола до 4 тона - 18.00лв. 
2. С товарна кола над4 тона - 20.00лв. 
(11) Такса за запазено място за абонат: 
1. За една календарна година – 10. 00 лв за едно абонирано място от 2 кв.м 
2. За шест месеца – 15. 00 лв за едно абонирано място от 2 кв.м. 
(12) Такса за ползване на измервателен инвентар: 
- Кантари за ден -  1.00лв. 
- Кантари за месец - 20.00лв. 
(13) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, в 

началото на месеца. 
(14) Годишните такси по ал.4, т.2 и ал.11, т.1 се заплаща до 20-то число на 

месец януари за текущата години на касата на "Общински пазари". 
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(15) Такса за издаване на “Разрешително” за право на посещаване на 
Общински пазар през текущата година - 25.00 лв. 

(16) Абонат, заплатил годишна такса за запазено място по ал.4, т.2 и ал.11, т.1 
ползва 20% намаление от месечната таксата за ползване търговска площ по ал. 4 и ал. 8, 
т.2” 

(17) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат 
такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за 
ползване. 

(18) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по 
предходната алинея. 

 

Чл.28. (1) За ползване на пазари с цел търговия от производители на селскостопанска 

продукция, таксата се определя: 

1. производител на селскостопанска продукция заплаща - 80% от размера на 
таксата по чл.20, ал.4 от настоящата Наредба или 0,40 лв. на кв. м. на ден или 6,40 лв. на 
месец; 

2. производител - пенсионер на селскостопанска продукция заплаща - 60% от 
размера на таксата по чл.19, ал.4 или 0,30 лв. на кв. м. на ден или 4,80 лв. на месец; 

(2)      За производители на селскостопанска продукция с І-ва и ІІ-ра група инвалидност 

размерът   на таксата се намалява с 50 % от размера на таксата по чл.24, ал.2 от настоящата 

Наредба или 0,25 лв. на кв.м. на ден или 4,00 лв. на кв. м. на месец; 

Чл.29. (1) За ползване на тротоари, площади, улични платна и др. терени общинска 

собственост за търговска дейност на открито се заплаща такса, както следва: 

1. за разполагане на маси, столове, витрини и други съоръжения за търговска 
дейност на открито пред заведения за хранене и развлечения, и за излагане на стоки 
(мостри) пред търговски обекти и разполагане на цветя пред обекти за цветя на терени 
прилежащи към търговските обекти: а/  за целогодишно ползване - Исперих – І зона - 
3.00 лв./ кв.м. на месец; 

- ІІ зона - 2.00 лв./ кв.м. на месец; 
- 
 
б/ за сезонно ползване –

Исперих – 

села -  
 

І 
зона 

- 1.00 лв./ кв.м. на 
месец; 

 
- 4.00 лв./ кв.м. на 

месец; 
-ІІ зона   - 3.00 лв./ кв.м. на месец; 
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- села - - 1.50 лв./ кв.м. на месец; 
2. за терени за разполагане на щандове, маси и др. за временна продажба 
на цветя, мартеници, сувенири, детски играчки и др. на места, неприлежащи към 
търговски обекти: 

а/  за гр.Исперих – І зона -на ден 2,00 лв./ кв.м. на ден, на места 30,00лв./ 

кв.м; 

- ІІ зона  -на ден 1,00 лв./ кв.м. на ден, на месец 
20,00лв./ кв.м; б/ за селата на територията на община Исперих - на ден 
0,20 лв./ кв.м. на ден, 

на месец 3,00лв./ кв.м. 

(2) За ползване на места общинска собственост, върху които се организират 
панаири, събори и празници, за продажба на стоки и услуги се събира такса в размер 
1,50 лв. на кв. м. на ден. 
(3) За ползване на места общинска собственост върху които се организират 
панорами, стрелбища, циркове, моторни люлки и др. атракции се събира такса в 
размер 0,50 лв. на кв. м. на ден. 
(4) За терени за временно разполагане на строителни материали, машини, 
съоръжения, инвентар и др. без търговско предназначение и за извършване на 
товаро-разтоварна дейност: 
1. за гр.Исперих - 3,00лв./кв.м. на месец и 0,10 лв./кв.м на ден; 
2. за селата на територията на община Исперих - 1,00лв./кв.м. на месец и 0,03 

лв./кв.м на ден. 
(5) За временно ползване на терени се издават разрешения и таксите се плащат 
преди издаване на разрешението за посочения в разрешението период. 
(6) За разполагане на рекламно-информационни елементи/знамена, 
транспаранти, надписи, информационно – указатeлни табели и др./с временен 
характер на общински площи и терени се заплащат следните такси: 
1. за гр.Исперих - І зона – 8,00лв./ кв.м. на месец; ІІ зона – 6.00лв./ кв.м. на 
месец; 

 

2. за селата на територията на община Исперих - 1,00лв./кв.м. на месец. 
 

(7) При ползване на местата повече от месец се сключват договори за наем и 
таксите се плащат месечно, но не по-късно от 10-то число на текущия месец. 
(8) Квадратурата, която се предоставя за ползване, се определя от комисия, 
назначена от кмета на община Исперих. 

 

Чл.30. Таксата по чл.26 и чл.27 се събира от общински пазар, а таксата по чл.28 - от 

общинска администрация-Исперих. 

 

Раздел ІІІ 
Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други 

общински социални услуги 

 
Чл.31. За ползване на детска ясла и детска градина родителят или настойникът не 

дължи месечна такса. 

Чл.32 (1) За ползване на Детска млечна кухня, гр.Исперих към яслените групи в ОДЗ 

„Първи юни“ гр.Исперих родителите и/или настойниците заплащат такса в размер на 2,45 

лв (два лева и четиридесет и пет стотинки) за дневна порция. 
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(2) Кухнята предлага храна на деца от 10-месечна до 3-годишна възраст, 
отглеждани в домашна обстановка. 
(3) Регистрация на желаещите за получаване на храна от детската кухня ще се 
извършва чрез подаване на писмено заявление, придружено от бележка от личния 
лекар с указания за се издава абонаментна карта. След издаване на абонаментна 
карта родителят/настойникът придобиват право да закупуват купони. 

Чл.33. (1) За ползване на лагер -“Сборяново” от ученици се заплаща такса на ден в 

размер на 2,00лв. 

(2) За ползване на лагер -“Сборяново” от външни ползватели се заплаща 
такса на ден в 

размер: 

1. индивидуална нощувка за легло - 6,00лв.; 
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2. организирани групи над 5/пет/ човека за легло -5,00лв. 
(3) Храната се заплаща допълнително, съобразно разхода на хранителните 

продукти. 
(4) Таксата се заплаща от ползвателя преди ползване на услугата. 

 

Чл.34. (1) За ползване на лагер „Св. Св. Константин и Елена“ гр.Варна се заплаща 

такса, както следва: 

 

1. бунгала № 1, 2 и 3 (с по 4 /четири/ легла) - 20.00лв./ден/бунгало; 

2. бунгало № 4 (с 3 /три/ легла) - 20.00лв./ден/бунгало; 

3. бунгала № 5, 6, 7 и 8 (с по 4 /четири/ легла) - 32.00лв./ден/бунгало; 

4. бунгала № 9 и 10 (с по 2 /две/ легла) - 10.00лв./ден/бунгало. 

 
(2) Таксата се заплаща от ползвателя преди ползване. 

 
Чл.35. (1) Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, 

заплаща месечна такса в размер на съответстващата на реалните разходи за ползваната 

услуга. 

(2) Разходите по ал.1 включват месечните разходи за: храна по заявка, 
транспортни разходи за разнасяне на храната, хигиенни материали, както и 
съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия и вода за 
приготвяне на храната, канализация и битови отпадъци. Месечните разходи се 
намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и 
юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски 
програми и благотворителност. 
(3) Месечните такси се начисляват и събират от длъжностното лице в Домашен 
социален патронаж и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на месеца, 
следващ месеца, за който се дължат. 

 

Чл. 36. (1) Такса за ползване на градски стол гр.Исперих: 
 

1. малка зала - 30.00лв./ден; 

2. голяма зала - 130.00лв./ден; 

3. малка зала, включително кухня - 50.00лв./ден; 

4. голяма зала, включително кухня - 150.00лв./ден; 

5. кухня - 3.00лв./час 
+ ел.енергия и 
вода. 

 

(2) Такса за ползване на заседателна зала на Община Исперих – 20.00 лв./ден; 

(3) Такса за ползване на ритуална зала на Община Исперих – 30.00 лв./ден; 

(4) Такса за ползване на зала в с.Подайва – 150.00 лв./ден. 
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Раздел IV 
 

Такса за технически услуги по устройство на територията 

 
Чл.37 Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината и 

обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, 
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строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии. 

Чл.38 Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, 

ползватели на услугата, при предявяване на искането. 

Чл.39 Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските 

органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст. 

Чл.40 Размерът на таксите за технически услуги се определя съгласно Таблица с 

унифицираните наименования на услугите при Община Исперих в съответствие с раздел II 

на глава I от настоящата наредба. 

 

Раздел V 
Такса за административни услуги 

 
Чл.41 (1) Общински съвет – Исперих определя размера на таксите за административни 

услуги, предоставяни от Община Исперих. 

(2) Наименованията на услугите, предоставяни от Община Исперих, ведно с 
унифицираните за тях кодове, цените за тях и сроковете за изпълнението им са 
посочени в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях, 
която е неразделна част от тази наредба. 

(3) Извън случаите на чл.7, ал.3 от тази наредба, срокът за извършване на 
съответната услуга започва да тече след заплащане на определената за нея цена по 
сметка на Община Исперих, а в случаите, в които такса не се дължи – от заявяването 
на услугата. 

 

Чл.42 Таксите за административни услуги могат да се заплатят в брой или чрез ПОС-

терминал на гише „Каса“ в отдел „Местни данъци и такси“ или по банков път по сметка на 

Община Исперих, посочена в официалната интернет-страница на Общината. 

 

Раздел VI 
Такса за откупуване на гробно място 

 
Чл.43 (1) За ползване на гробни места над 8 (осем) години се заплащат еднократно 

такси, както следва: 

1. до 15 години – 15,00лв; 
2. за вечни времена – 60,00лв.; 
3. за ползване на семейни гробни места – 15,00лв. 
4. за придадени по регулация маломерни гробни места - съответната част от 

таксата, определена за гробното място – 10,00лв. 
(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т.1 и т.2, намалени с 50 %. 

 

Раздел VII 
 

Такса за притежаване на куче 

 
Чл.44 В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът му с 

постоянен адрес/седалище на територията на община Исперих подава декларация по чл.117 
от Закона за местните данъци и такси по образец (приложение № 4 от Наредбата) в отдел 
„Местни данъци и такси“ при Община Исперих. 

 
Чл.45 (1) Всеки собственик на куче, който е с постоянен адрес/седалище на територията 

на община Исперих, заплаща годишна такса за притежаване на куче, съобразно Таблица на 
услугите с унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих, която е 
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неразделна част от тази наредба, в срока по чл.118, ал.1 от Закона за местните данъци и 
такси. 

(2) Разпоредбата на ал.1 не се отнася за освободените от заплащане на такса 
собственици на кучета по чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската 
дейност. 

(3) Таксата по ал.1 се заплаща в Отдел “Местни данъци и такси” при Община 
Исперих. 

(4) Приходите от събраните такси по ал.1 се използват съобразно чл.175, ал.3 от 
Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл.118, ал.2 от Закона за местните 
данъци и такси за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените 
кучета. 
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Раздел VIII 
 

Такса за ползване на лечебни растения 

от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост 

 
Чл.46 За ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска 

собственост се заплащат следните такси: 

№ 
по Наименование Мярка Такса 

ред (лв.) 
I. Билки (в сурово състояние)   

1. Грудки, корени, коренища   

 - божур, иглика, лудо биле,   

 ранилист, решетка, ягода горска кг 0,09 
 - кукуряк, папрат мъжка, папрат   

 сладка, чемерика кг 0,07 
 - бъзак, гръмотрън, синя жлъчка кг 0,02 
 - глухарче, девесил, оман чер,   

 пищялка, чобанка кг 0,01 
 - други кг 0,01 
2. Листа   

 - мечо грозде кг 0,08 
 - боровинка червена и черна,   

 лудо биле кг 0,04 
 - бръшлян, чобанка кг 0,01 
 - глог, живовлек, леска, липа,   

 люляк, оман чер, ягода горска кг 0,01 
 - бреза, върба, къпина, лопен,   

 малина, подбел кг 0,01 
 - други кг 0,01 
3. Стръкове   

 - блатно кокиче кг 0,10 
 - горицвет, лазаркиня кг 0,03 
 - гълъбови очички, зайча сянка,   

 залист бодлив, лечебен исоп,   

 прозориче жълто, шапиче кг 0,05 
 - зимзелен, лудо биле, ранилист,   

 теменуга миризлива, чубрица   

 планинска кг 0,04 
 - дяволска уста, кантарион жълт,   

 кантарион червен, мащерка,   

 очанка, риган обикновен кг 0,01 
 - великденче, върбинка, жаблек,   

 златна пръчица, изсипливче, кам-   

 шик, лепка, медуница, миши уши,   

 пача трева, пелин обикновен, по-   

 дъбиче бяло, подъбиче червено,   

 пчелник, равнец бял кг 0,01 
 - врабчови чревца, вратига, глу-   

 харче, еньовче, змийско мляко,   

 имел бял, комунига жълта, мок-   

 реш, оман чер, росопас, теменуга   
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 трицветна, хвощ кг 0,01 
 - други кг 0,01 

4. Цветове   

 - липа кг 0,05 
 - божур, иглика кг 0,05 
 - метличина, паричка, подбел,   

 ралица, слез, тъжник блатен кг 0,01 
 - акация бяла, бъз кг 0,01 
 - вратига, глог, равнец бял кг 0,01 
 - други кг 0,01 
5. Плодове   

 - боровинка червена и черна,   

 хвойна червена кг 0,15 
 - хвойна сибирска кг 0,10 
 - кисел трън, къпина, малина кг 0,04 
 - бъз, глог, конски кестен,   

 киселица кг 0,01 
 - бъзак, трънка кг 0,01 
 - други кг 0,01 
6. Семена   

 - есенен минзухар кг 0,15 
 - други кг 0,08 
7. Пъпки   

 - странични борови връхчета кг 0,10 
 - бяла бреза, черна топола кг 0,10 
 - други кг 0,08 
8. Кори   

 - мъждрян, ясен кг 0,20 
 - зърнастец, кисел трън, леска кг 0,10 
 - върба кг 0,05 
 - дъб кг 0,03 
 - бреза кг 0,02 
 - други кг 0,03 
9. Лишеи   

 - исландски кг 0,10 
10. Водорасли кг 0,30 
II. Генетичен материал за култи-   

 вирано отглеждане, включител-   

 но при лабораторни условия,   

 за създаване на колекции или   

 за възстановяване на други места   

 в природата   

1. От защитени лечебни растения   

 - плодове 100 г 20,00 
 - семена 100 г 50,00 
 - резници бр. 2,00 
2. От лечебни растения под спе-   

 циален режим на опазване   

 и ползване   

 - луковици, грудки, коренища бр. 1,00 
 - плодове 100 г 5,00 
 - семена 100 г 10,00 
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 - резници бр. 0,50 
3. От други лечебни растения   

 - луковици, грудки, коренища от   

 всички видове, с изключение на   

 описаните бр. 0,10 
- лук (всички видове), перуника   

(всички видове) бр. 0,20 
- ботурче есенно (есенна циклама) бр. 1,00 
- плодове 100 г 2,00 
- семена 100 г 5,00 
- резници бр. 0,10 
 

 

 

Глава трета 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.1. Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване 

или освобождаване от такса,се наказва с глоба от 50 до 200 лева, а юридическите лица и 

едноличните търговци- с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева. 

 

Чл.2. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят 

от определени от кмета длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от 

Кмета на общината. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 
§ 1. По смисъла на тази Наредба: 

1. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които 
конкретният ползвател не може да бъде определен. 

2. “Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят 
публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1. Тази наредба се приема на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси 

и чл.21, ал.2 във вр. с ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 

§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 11 на Общински съвет– Исперих,приета с 

Решение № 301 по Протокол №36 от 20.12.2013год. на ОбС – Исперих; изм.и доп. с Решение 

№ 525  по  протокол № 58 от 27.05.2015г на ОбС – Исперих, изм. и доп с Решение № 104 по 

протокол № 11 от 28.04.2016 г. на ОбС – Исперих, изм. и доп. с Решение №155 по Протокол 

№14 от 30.06.2016г. на ОбС – Исперих, изм. с Решение №166 по Протокол №15 от 28.07.2016г. 

на ОбС – Исперих, доп. с Решение №191 по Протокол №16 от 25.08.2016г. на ОбС – Исперих, 

изм. с Решение № 368 по Протокол № 32 от 29.06.2017г. на ОбС – Исперих; доп. с Решение № 

398 по протокол № 35 от 27.09.2017 г. на ОбС – Исперих; изм. и доп. с Решение № 449 по 

протокол 39 от 29.12.2017г. 

§ 3. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се 

завършва по реда на тази наредба досежно стойността и срока за изпълнение. 



139  

§ 4. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от 

кмета на община Исперих или определени от него длъжностни лица. 

§ 5. Тази Наредба е приета на заседание на Общински съвет - Исперих, проведено на 

24.04.2019 г. с Решение № 685 по протокол № 61 т 6 от дневния ред и е подпечатана с 

официалния печат на Общински съвет – Исперих и влиза в сила от 24.04.2019 година. 

 
 

 Адв. Даниел Димитров Йорданов 

 Председател на Общински съвет Исперих 

 

 Приложения 1, 2, 3 и 4 са неразделна част от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Исперих. 
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ДО           Приложение № 1 

КМЕТА НА 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за определяне на такса за битови отпадъци 

/по чл. .. от Наредбата №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Исперих/ 
 

1. от....................................................................................................................................................... 

/наименование на предприятието или собствено, бащино и фамилно име на лицето/ 

2. ЕГН /ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/............................................................. 

3. Данъчен №............................................БУЛСТАТ........................................................................... 

4.Адрес.................................................................................................................................................... 
/седалище на предприятието или адрес по местоживеене на лицето/ 

5. Данъчен адрес ................................................................................................................................... 

6. Чрез...................................................................................................................................................... 
/име - собствено, бащино, фамилно име на представителя или пълномощника/ 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 
Декларираме, в качеството на данъчнозадължени лица, че имот с партиден 

№............................... 

представляващ.......................................................................................................................................... 
/земя,сгради или земя и сгради/ 

находящ се на адрес ................................................................................................................................. 
/град, община, ж.к., улица, блок, вход, апартамент, етаж/ 

през  година таксата за битови отпадъци ще се определя в зависимост от 

количеството изхвърлени отпадъци и ще използваме следните съдове за 

битовиотпадъци: 

тип ........................................... брой 

тип ........................................... брой 

Прилагам: 

Копие от …… бр. банково бордеро /квитанция за платена такса смет за настоящата  
година. 

Известно ми е, че за невярно подадени данни, нося отговорност по чл. 313 от НК и ще 

заплатя таксата по чл.17, ал. 2, т. 2.2 от Наредба № 11 на Общинския съвет за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услугите. 

 

Дата..........................   Подпис на декларатора: .................................. 
/печат/ 

 Кратки указания: 

 От кого се подава – Декларацията се подава от всички данъчно задължени лица (собственици 

или ползватели) или упълномощен от тях представител. 

 Кога се подава– Декларацията се подава в случаите, в които собствениците или ползвателите 

на един имот желаят таксата за битови отпадъци за имота да се определя в зависимост от 

количеството на битовите отпадъци, като се посочват вида, вместимостта (куб.м.) на съда и 

броя на използваните съдове за битови отпадъци. 

 Срок на подаване– Декларацията се подава до 30 ноември на предходната година. За 

придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на 

придобиването им. 
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 Къде се подава– Декларацията се подава в Деловодството на община Исперих, ул. “Васил 

Левски” № 70. 
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Приложение № 2 

ДО 

КМЕТА НА 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване 
/по чл. .. от Наредбата № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Исперих/ 

1. от .................................................................................................................... ЕГН ............................ 
/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/ 

адрес ......................................................................................................................................................... , 
/адрес по местоживеене на лицето или седалището на юридическото лице/ 

 
2. и .................................................................................................................... ЕГН ............................ 

/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/ 

 
3. и .................................................................................................................... ЕГН ............................ 

/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/ 

 

 
4. и...................................................................................................................... ЕГН ............................ 

/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/ 

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 
 

Декларираме, в качеството си на данъчно задължени лица, че имот с: партиден № 

.......................................... представляващ ........................................................ 

/земя, сграда или земя и сграда/ Находящ се на адрес 

........................................................................................................................................................ 
/град, община, ж.к., улица, блок, вход, апартамент, етаж/ 

няма да се използва през цялата................................................ година. 

Известно ми е, че за невярно подадени данни, нося отговорност по чл. 313 от 

НК. Давам изричното си съгласие да се извършват проверки от общинска 

администрация за спазване условията по декларацията. 

 
 

Дата.......................... Подпис на декларатора/те: 

 
 

1. .................................. 

2. .................................. 

3. ................................... 

4. ................................. 
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Приложение № 3 

 

ДО ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
От .............................................................................................................................................................. , 
постоянен  или  настоящ  адрес:  гр./с. .................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
ул. (ж.к.) ................................................................................................................................................ , 
тел. ………………………., факс ………………………, електронна поща ……………….............. 

 
Моля да бъде образувано производство за предоставяне на 

.................................................................................................................................................................... 

(посочва се наименованието на административната услуга) 

Услугата се предоставя от ...................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

(посочва се органът, компетентен да издаде административния 
акт) 

Във връзка с производството моля да бъдат издадени и изпратени до компетентния 
орган следните документи: 

1. ............................................................................................ 

2. ............................................................................................ 

(посочват се информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат 
осигурени и изпратени до компетентния орган от органа, пред когото е подадено 
искането) 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

[_] Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес ........................................................................ , 
 

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за 
вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни 
цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

[_] като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

[_] като вътрешна куриерска пратка 

[_] като международна препоръчана пощенска пратка 

[_] Лично от звеното за административно обслужване при компетентния орган 

[_] По електронен път на електронна поща 

Приложени документи: 

[_] Заявление до компетентния орган по образец, утвърден от него за съответната услуга. 
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[_] Информация или документи, изисквани от компетентния орган за извършване на услугата, 
ако такива се изискват. 

[_] Документ за платена такса, ако такава се изисква. 

Дата: Подпис: 
 

Гр./с. …………………………… ( .................................... ) 
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Приложение№ 4 

 

 

Вх. №…..........…./...……г.  

ДО ОБЩИНА ИСПЕРИХ  

ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА 

ТЕРИТОРИЯТА, 

ИНФРАСТРУКТУРА, ЕКОЛОГИЯ, 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“, ОТДЕЛ 

„МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 117 от ЗМДТ 

за притежаване на куче 
 

1. От ………………………………………..…………........................................................................ 
(собствено, бащино и фамилно име/фирма на гражданина/предприятието) 

с ЕГН/ЛНЧ или служебен № на чужд гражданин: …………………….......................................… 

БУЛСТАТ: ……………………… 

Постоянен адрес/седалище: ................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

л.к. № ......................................., издадена на ........................................... от ..................................... 

2. Настоящата декларация подавам в качеството си на собственик на куче порода ......... 

......................................................................................, придобито на ................................................ 
(дата на придобиване) 

3. Основания за освобождаване на собственика на куче от такса - чл.175, ал. 2 от 
Закона за ветеринарно-медицинската дейност: 

 
кучето принадлежи на лице с увреждане /прилага се копие на решение на ТЕЛК на 

собственика на кучето/; 

кучето е служебно куче в организация на бюджетна издръжка;  

кучето се използва за опитни цели; 

кучето се използва от Българския червен кръст; 

кучето е кастрирано /прилага се документ от ветеринарния лекар/; 

кучето придружава или охранява селскостопански животни, които се отглеждат в 

регистриран животновъден обект. 

 

Дата……………. Подпис на декларатора:………………….. 

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл.313 от НК.
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№ по 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА УСЛУГА БЪРЗА УСЛУГА ЕКСПРЕСНА УСЛУГА    ПРАВНО 

ОСНОВАНИЕ 

ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

срок 

(раб. дни) 

цена 

(лв.) 

срок-

дни 

цена 

(лв.) 

срок-дни цена 

(лв.) 

  

ГРАО 

1 2052 Издаване на 

удостоверение за 

раждане - оригинал 

веднага безплатно  -   -   -   -  Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

43, ал. 6 и чл. 88, 

ал. 1, т. 1 във 

връзка с чл. 40, ал. 

1, изр. второ; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 2, т. 1 

2 2076 Издаване на 

удостоверение за 

раждане - дубликат 

5 5,00 3 6,00  до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

88 ал. 1, т. 1 във 

връзка с чл. 40, ал. 

1, изр. трето;                                                                                                                                      

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 4 

3 1999 Издаване на 

удостоверение за 

сключен граждански 

брак - оригинал 

веднага безплатно  -   -   -   -  Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

88 ал. 1, т. 2 във 

връзка с чл. 40, ал. 
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1, изр. второ; 

Закон за местните 

данъци и такси чл. 

110, ал. 2, т. 2 

4 2037 Издаване на 

удостоверение за 

сключен граждански 

брак-дубликат 

5 5,00 3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

88 ал. 1, т. 2 във 

връзка с чл. 40, ал. 

1, изр. трето;                                                

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 4 

5 2038 Издаване на 

удостоверение за 

липса на съставен акт 

за гражданско 

състояние (акт за 

раждане, акт за смърт)  

 -   -   -   -  до 8 работни 

часа  

5,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

88 ал. 4 и чл. 24, 

ал. 1; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 3 

6 2019 Издаване на 

препис-извлечение от 

акт за смърт за първи 

път  

веднага безплатно  -   -   -  - Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

88, ал. 1, т. 3 във 

връзка с чл. 40 ал. 

1, изр. второ;  

Закон за местните 

данъци и такси чл. 

110, ал. 2, т. 3 
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7 2034 Издаване на 

препис-извлечение от 

акт за смърт за втори 

и следващ път  

5 5,00 3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

88, ал. 1, т. 3 във 

връзка с чл. 40 ал. 

1, изр. трето;                                                

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 4 

8 2016 Издаване на 

удостоверение за 

наследници 

5 3,00 3 6,00 до 8  работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

24, ал. 1 и чл. 106, 

ал. 1, т. 1 във 

връзка с чл. 5, т. 2;                                              

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 1;  

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 
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15.05.2012 г.) – чл. 

9 - 12 

9 2075 Издаване на 

удостоверение за 

семейно положение, 

съпруг/а и деца  

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

24, ал. 1 и чл. 106, 

ал. 1, т. 1, във 

връзка с чл. 5, т. 4; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 6;  

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 



150  

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

14 

10 2036 Издаване на 

удостоверение за 

съпруг/а и родствени 

връзки 

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

24, ал. 1 и чл. 106, 

ал. 1, т. 1 във 

връзка с чл. 5, т. 2;  

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 7;  

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 
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министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

15 
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11 2092 Издаване на 

удостоверение за 

идентичност на лице с 

различни имена  

  не се дължи такса   не се дължи 

такса 

  не се дължи 

такса 

Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

24, ал. 1 и чл. 106, 

ал. 1, т. 1, във 

връзка с чл. 5, т. 1; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 2; 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

18, Решение № 

166 по Протокол 

№ 15 от 28.07.2016 

г. на ОбС Исперих 
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12 2017  Издаване на 

удостоверение за 

сключване на брак от 

български гражданин 

в чужбина 

5 5,00 3 10,00 до 8 работни 

часа 

15,00 Закон за 

гражданската 

регистрация  - чл. 

24 ал. 1 и чл. 106 

ал.1 т.1 във връзка 

с чл. 5, т. 4 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 6 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

20 
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13 2073 Издаване на 

удостоверение за 

снабдяване на чужд 

гражданин с документ 

за сключване на 

граждански брак в 

Република България 

5 5,00 3 10,00 до 8 работни 

часа 

15,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

24 ал. 1 и чл. 106 

ал. 1 т. 1 във 

връзка с чл. 5, т. 4 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 6 

и т. 11 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

21 
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14 2129 Издаване на 

удостоверение за 

постоянен адрес - за 

първи път 

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

дни  

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

95 и 98 във връзка 

с чл. 5, т. 3, чл. 

106, ал. 1, т. 

1;Закон за 

местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 

1, т. 8;Наредба № 

РД-02-20-6 от 

24.04.2012 г. за 

издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

22 
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15 2056 Издаване на 

удостоверение за 

промяни по  

постоянен адрес, 

регистриран след 

2000г. 

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

24 във връзка  с 

чл. 5, т. 3 и чл. 

106, ал. 1, т. 1;               

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 8; 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

24 
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16 2079 Издаване на 

удостоверение за 

постоянен адрес след 

подаване на заявление 

за заявяване или за 

промени на  

постоянен адрес. 

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

106, ал.1, т. 1;                                                                                                                                                                     

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 8; 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

22, ал. 2 
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17 2128 Издаване на 

удостоверение за 

постоянен адрес при 

вече регистриран 

постоянен адрес 

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

дни  

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

95 и чл. 98;                                                                                                                                                                              

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 

8;Наредба № РД-

02-20-6 от 

24.04.2012 г. за 

издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

22, ал. 1 
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18 2074 Издаване на 

удостоверение за 

настоящ адрес за 

първи път 

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

дни  

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

96 и 99 във връзка 

с чл. 5, т. 3, чл. 

106, ал.1, т.  1; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 8; 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

23 и чл. 25 



160  

19 1997 Издаване на 

удостоверение за 

настоящ адрес при 

вече регистриран 

настоящ адрес 

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация -  чл. 

106, ал. 1, т. 1; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 8; 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

23, ал. 1 
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20 2107 Издаване на 

удостоверение за 

настоящ адрес след 

подаване на адресна 

карта за заявяване или 

за промяна на 

настоящ адрес 

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация -  чл. 

96 и чл. 99; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 8; 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

23, ал. 2 
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21 2104 Издаване на 

удостоверение за 

промени на настоящ 

адрес регистриран 

след 2000 година 

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация -  чл. 

24, във връзка с 

чл. 5, т. 3 и чл. 

106, ал. 1, т. 1; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 8; 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

25, ал. 2 
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22 2108 Издаване на 

удостоверение за 

правно ограничение 

5 5,00 3 8,00 до 8 работни 

часа 

10,00 Закон за 

гражданската 

регистрация – чл. 

24, ал. 1; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 12; 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. обн., ДВ, бр. 37 

от 15.05.2012 г.) – 

чл. 17 

23 2057 Издаване на 

удостоверение за 

родените от майката 

деца 

5 5,00 3 8,00 до 8 работни 

часа 

10,00 Закон за 

гражданската 

регистрация – чл. 

24, ал. 1 във 

връзка със Закона 

за семейни 

помощи за деца - 

чл. 6; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 12; 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 
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развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

16 

24 2080 Съставяне на 

актове за гражданско 

състояние на 

български граждани, 

които имат актове, 

съставени в чужбина. 

7 безплатно няма  -  няма  -  Закон за  

гражданската 

регистрация - 

чл.72, ал. 3 във 

връзка с чл. 70, ал. 

1; 

Закон за местните 

данъци и такси чл. 

110, ал. 2, т. 1, 2 и 

3; 

Наредба № РД -

02-20-9 от 

21.05.2012 г. за 

функциониране на 

ЕСГР - чл. 4; 
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25 2132 Промяна в 

актове за гражданско 

състояние  

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

74 и чл. 76 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 2, т. 4 

и 7(не подлежи на 

таксуване) 

26 2110 Заверка на 

документи по 

гражданско състояние 

за чужбина 

5 5,00 3 8,00 до 8 работни 

часа 

12,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

106, ал. 1, т. 1; 

Правилник за 

легализациите, 

заверките и 

преводите  на 

документи и други 

книжа (обн., ДВ, 

бр. 73 от 

12.09.1958 г.) - чл. 

3; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 11 
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27 2138 Издаване на 

удостоверение за 

вписване в регистъра 

на населението 

5 5,00 3 10,00 до 8 работни 

часа 

15,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

106, ал. 1, т. 1 във 

връзка с чл. 3, ал. 

2, т. 2; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 12; 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

19                                                                                                            

28 2053 Припознаване на 

дете 

Преди съставен акт за раждане - веднага; 

След съставен акт за раждане - 3 месеца 

Семеен кодекс - 

чл. 65 
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29 2033 Възстановяване 

или промяна на име 

до 30 дни от 

постъпване 

на искането 

безплатно  -   -   -   -  Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

19а; 

Закон за местните 

данъци и такси чл. 

110, ал. 2, т. 7  

30 2020 Издаване на 

заверен препис или 

копие от ЛРК (личен 

регистрационен 

картон) или страница 

от семейния регистър 

на населението    

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация – чл. 

106, ал. 1, т. 1; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 13; 

Наредба №1 на 

министъра на 

правосъдието и 

правната 

евроинтеграция от 

19 февруари 1999 

г. за прилагане на 

глава пета от 

Закона за 

българското 

гражданство – чл. 

15, ал. 2  
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31 2039 Издаване на 

препис от семеен 

регистър, воден до 

1978 

 -   -  3 5,00 до 8 работни 

часа 

10,00 Закон за 

гражданската 

регистрация – чл. 

106, ал. 1, т. 1; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 13; 

Наредба № 1 на 

министъра на 

правосъдието и 

правната 

евроинтеграция от 

19 февруари 1999 

г. за прилагане на 

глава пета от 

Закона за 

българското 

гражданство – чл. 

15, ал. 2  

32 2390 Комплектоване и 

проверка на 

документи към искане 

за установяване на 

българско 

гражданство 

/допитване за наличие 

на българско 

гражданство/ 

 -   -   -   -  до 8 работни 

часа 

18,00 Закон за 

българското 

гражданство чл. 

39; 

Наредба № 1 на 

министъра на 

правосъдието и 

правната 

евроинтеграция от 

19 февруари 1999 

г. за прилагане на 

глава пета от 

Закона за 

българското 
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гражданство-  чл. 

15, ал. 3,  във 

връзка с ал. 1  

33 2391 Издаване на 

удостоверение за 

настойничество и 

попечителство 

(учредено по реда на 

чл.155 от Семеен 

кодекс и по право по 

чл.173 от СК) 

до 8 работни 

часа 

безплатно  -   -   -   -  Семеен кодекс - 

чл. 153 и сл.,  

Закон за местните 

данъци и такси чл. 

110, ал. 2, т. 5 

34 Образуване на 

преписка за 

установяване на  

самоличност  

 -   -   -   -  до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация, чл. 

26, ал. 2; 

Закон за МВР чл. 

70 и чл. 71 

35 2000 Издаване на 

многоезично 

извлечение от акт за 

гражданско състояние 

 -   -  3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

ратифициране на 

Конвенцията за 

издаване на 

многоезични 

извлечения от 

актове за 

гражданско 

състояние, 
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подписана на 

8.09.1976 г. във 

Виена - чл. 1; чл. 8 

36 2040 Отразяване на 

избор или промяна на 

режим на 

имуществените 

отношения между 

съпрузи 

 -   -   -   -  до 8 работни 

часа 

безплатно Семеен кодекс - 

чл. 19, ал. 2 и ал. 3 

37 Издаване на 

удостоверения от друг 

вид по искане на 

граждани 

 -   -  3 5,00 до 8 работни 

часа 

9,00 чл. 110, ал. 1, т. 12 

от Закон за 

местните данъци и 

такси 

  ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ 

1 Сключване на 

граждански брак в 

ритуална зала 

  50,00               

2 Сключване на 

граждански брак - 

изнесен ритуал 

  150,00               

3 Сключване на 

граждански брак без 

ритуал  

  5,00           

4 Изкопаване, зариване 

и оформяне на гроб 

/прав без улеи за 

дъски/ 

  43,00           
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5 Изкопаване, зариване 

и оформяне на гроб 

  43,00           

6 Транспорт от дома на 

покойника до 

гробищния парк в 

рамките на гр. 

Исперих 

  10,00           

7 Транспорт на 

покойник от и към 

други населени места 

  0,45 лв. / км           

8 Организация на 

погребение 

  10,00           

9 Траурни ритуали в зала - 30 лв.;  

на гроб - 20 лв. 

  

10 Погребални 

материали по избор на 

доставни цени 

  на доставна цена           

11 Подготовка на гробно 

място за погребение 

(отстраняване на 

плоча, цимент, 

дървета, храсти и др.). 

  20,00           

12 Изкопаване, вадене на 

кости, дезинфекция на 

старо гробно място 

  60,00           

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

1 2081 Издаване на 

удостоверение 

относно 

собствеността на 

5 5,00 3 7,00 до 8 работни 

часа 

10,00 Закон за 

общинската 

собственост чл. 

62, ал. 4   



172  

недвижими имоти  

2 2021 Издаване на 

удостоверение за 

наличие или липса на 

претенции за 

възстановяване на 

собствеността върху 

недвижими имоти  

5 5,00 3 7,00 до 8 работни 

часа 

10,00 Закон за 

общинската 

собственост - чл. 

62, ал. 4 

3 1988 Издаване на 

удостоверение за 

отписан имот от 

актовите книги за 

имотите - общинска 

собственост, или за 

възстановен 

общински имот  

5 5,00 3 10,00 до 8 работни 

часа 

15,00 Закон за 

общинската 

собственост чл. 

62, ал. 4 

4 2105 Установяване на 

жилищни нужди - 

картотекиране и 

издаване на 

удостоверение 

до 31.12. 5,00  -   -   -   -  Закон за 

общинската 

собственост , чл. 

45а, ал. 1 

5 Издаване на скици от 

планове на 

новообразуваните 

имоти по §4к от Закон 

за собствеността и 

ползването на 

земеделските земи 

5 10,00 3 15,00 до 8 работни 

часа 

20,00 Закон за 

собствеността и 

ползването на 

земеделските земи 

чл. 28, ал. 11 
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6 Издаване на 

удостоверения за 

отстояние на имоти 

по § 4к от Закон за 

собствеността и 

ползването на 

земеделските земи  

5 5,00 3 8,00 до 8 работни 

часа 

10,00 Закон за 

собствеността и 

ползването на 

земеделските земи 

чл. 28, ал. 11 

7 Нанасяне на 

изменения в 

плановете на 

новообразуваните 

имоти по § 4к от 

Закон за 

собствеността и 

ползването на 

земеделските земи 

5 5,00 3 8,00 3 до 8 

работни часа 

10,00 Закон за 

собствеността и 

ползването на 

земеделските земи 

чл. 28, ал. 11 

8 Заверка на скици на 

имоти по§ 4к Закон за 

собствеността и 

ползването на 

земеделските земи, от 

издаването на които 

са изтекли 6 месеца  

 -   -  3 3,00  -   -   Закон за 

собствеността и 

ползването на 

земеделските земи 

чл. 28, ал. 11 

9  2095 Справки по 

актовите книги и 

издаване на заверени 

копия от документи 

относно общинска 

собственост 

 -   -  3 0,50 лв. на 

лист 

до 8 работни 

часа  

0,80 лв. на 

лист 

Закон за 

общинската 

собственост чл. 

62, ал. 4 

10 2878 Обработване на 

заявление - 

декларация за 

обстоятелствена 

 -   -  3 10,00 до 8 работни 

часа  

12,00 Граждански 

процесуален 

кодекс, чл. 587 и 

чл. 588 



174  

проверка 

11 2059 Издаване на 

заповед за изземване 

на имот  

30 5,00  -   -   -   -  Закон за 

собствеността и 

ползването на 

земеделските земи 

- чл. 34, ал. 1 

12 2022 Справка относно 

разпределение на 

идеални части от 

общите части на 

сгради с етажна 

собственост 

7 5,00  -   -   -   -  Закон за 

общинската 

собственост - чл. 

8, ал. 2 

13 2078 Издаване на 

удостоверение за 

наличие или липса на 

съставен акт за 

общинска собственост 

 -    -  3 5,00  -   -   

Закон за 

общинската 

собственост - чл. 

62, ал. 4 

14 2095 Справки по 

актовите книги и 

издаване на заверени 

копия от документи 

относно общинска 

собственост 

 -   -   -   -  до 8 работни 

часа 

0,80 лв. на 

страница 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 115; 

Закон за 

общинската 

собственост - чл. 

62, ал. 2 

ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА 
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1 2027 Издаване на 

скици за недвижими 

имоти /УПИ/ 

7 20,00 3 30,00 до 8 работни 

часа 

40,00 Закон за 

устройство на 

територията; 

Закон за кадастъра 

и имотния 

регистър, 

Преходни и 

заключителни 

разпоредби - § 4, 

ал. 1, т. 1 

2 2060 Издаване 

разрешение за 

изработване на 

подробни 

устройствени планове 

7 20,00  -   -   -   -  Закон за 

устройство на 

територията - чл. 

124, ал. 3; чл. 124, 

ал. 7 

3 2001 Допускане 

изработването на 

проекти за изменение 

на подробни 

устройствени планове  

7 20,00  -   -   -   -  чл. 134, чл. 135, 

чл. 15 и § 8 от 

Преходни и 

заключителни 

разпоредби  на 

Закон за 

устройство на 

територията 

4 2117 Одобряване на 

подробен устройствен 

план   

7 40,00  -   -   -   -  чл. 129 и чл. 136 

от Закон за 

устройство на 

територията 



176  

5 2085 Издаване на 

удостоверение за 

нанасяне на 

новоизградени сгради 

в действащия 

кадастрален план по 

чл. 54а, ал. 3 от Закон 

за кадастъра и 

имотния регистър, във 

връзка с чл. 175 от 

Закон за устройство 

на територията 

7 20,00  -   -   -   -  чл. 54а, ал. 3 от 

Закон за кадастъра 

и имотния 

регистър, във 

връзка с чл. 175 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

6 2082 Удостоверения 

за идентичност на 

урегулиран поземлен 

имот 

7 5,00 3 10,00 до 8 работни 

часа 

15,00 чл. 16, ал. 5 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

7 Издаване на 

удостоверение за 

отстояние на казино, 

игрална зала, 

търговски обекти от 

учебно заведение и 

домове за деца, 

лишени от родителски 

грижи по Закона за 

хазарта 

7 20,00 3 30,00 до 8 работни 

часа 

40,00 Закон за местните 

данъци и такси чл. 

107, т. 5 

8 2517 Заверяване на 

преписи от документи 

и копия от планове и 

документация към тях 

7 3,00 3 6,00 1 9,00 Закона за местните 

данъци и такси - 

чл. 107, т. 6 
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9 2018 Удостоверение 

за административен 

адрес на поземлени 

имоти 

7 10,00 3 15,00 до 8 работни 

часа 

20,00 Закон за кадастъра 

и имотния 

регистър § 4, във 

връзка с чл. 27, ал. 

1, т. 1; §. 1, т. 10 

10 2114 Издаване на 

заповед за учредяване 

право на преминаване 

през чужди поземлени 

имоти 

7 30,00  -   -   -  - чл. 192, ал. 2 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

11 2116 Прокарване на 

временен път до 

урегулирани 

поземлени имоти, 

които имат лице по 

проектирани нови 

улици 

2 месеца 60,00  -   -   -   -  чл. 190; чл. 191 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ 

1 2083 Издаване скица-

виза за проучване и 

проектиране  

30 30,00  -   -   -   -  чл. 140, ал.5 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

2 2054 Разглеждане и 

одобрявяне на 

инвестиционни 

проекти, по които се 

издава разрешение за 

строеж 

14 0.2% в/у 

 проектната 

стойност, но не 

по-малко от 30,00 

лв и не по-вече  

от 5000,00 лв. 

 -   -   -   -  чл. 142; чл. 144; 

чл. 145, ал. 1 и ал. 

3 от Закон за 

устройство на 

територията 
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3 2112 Издаване на 

разрешение за строеж  

7 30,00  -   -   -   -  чл. 148, ал. 4 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

4 2025 Разрешаване 

изработването на 

комплексен проект за 

инвестиционна 

инициатива  

7 20,00  -   -   -   -  чл. 150, ал. 1 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

5 2130 Издаване на 

разрешение за строеж 

без одобряване на 

инвестиционни 

проекти 

7 30,00  -   -   -   -  чл. 148, ал. 2, във 

връзка с: чл. 147, 

ал. 1; чл. 153 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

6 2113 Презаверяване 

на разрешение за 

строеж, което е 

изгубило действието 

си поради изтичане на 

срока  

7 15,00  -   -   -   -  чл. 153, ал. 3 и ал. 

4 от Закон за 

устройство на 

територията 

7 1989 Издаване на 

разрешения за 

поставяне на 

преместваеми обекти  

7 100,00  -   -   -   -  чл. 56, ал. 1, 2 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

8 1990 Осъществяване 

на контрол по 

строителството при 

откриване на 

строителна площадка 

и определяне на 

строителна линия и 

ниво на строежа 

7 40,00  -   -   -   -  чл. 157, ал. 2; чл. 

158, ал. 1 от Закон 

за устройство на 

територията 
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9 2098 Проверка за 

установяване на 

съответствието на 

строежа с издадените 

строителни книжа и за 

това, че подробният 

устройствен план е 

приложен по 

отношение на 

застрояването 

3 20,00  -   -   -   -  чл. 159, ал. 1 и ал. 

3 от Закон за 

устройство на 

територията 

10 2062 Регистриране и 

въвеждане на строежи 

в експлоатация, 

издаване на 

удостоверение за 

въвеждане в 

експлоатация за 

видовете строежи от 

IV и V категория 

7 80-120, според 

вида на строежа и 

предназначението 

му 

/преустройство, 

жилищни и 

обществени 

сгради/ 

 -   -   -   -   чл. 177, ал. 3 и ал. 

4 от Закон за 

устройство на 

територията 

11 2042 Издаване на 

разрешение за 

разкопаване на 

улични и тротоарни 

настилки и вътрешно 

квартални 

пространства (за 

строежи с влязло в 

сила разрешение за 

строеж)  

7 100,00  -   -   -   -  чл. 148, ал. 4 от  

Закон за 

устройство на 

територията 
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12 2063 Издаване на 

констативни 

протоколи и 

удостоверения за 

степен на 

завършеност на 

строежи  

7 20,00  -   -   -   -  чл. 181, ал. 2 от  

Закон за 

устройство на 

територията; 

чл. 4, ал. 3 от 

Закон за местните 

данъци и такси 

13 2043 Издаване на 

заповед за учредяване 

на право на 

прокарване на 

отклонения от общи 

мрежи и съоръжения 

на техническата 

инфраструктура през 

чужди имоти  

7 20,00  -   -   -   -  чл. 193, ал. 3 от  

Закон за 

устройство на 

територията 

14 2041 Издаване на 

разрешение за строеж 

в поземлени имоти в 

горски територии без 

промяна на 

предназначениетоо 

7 30,00  -   -   -   -  чл. 59, ал. 2, във 

връзка с: чл. 8, т. 

3; чл. 12, ал. 3 от  

Закон за 

устройство на 

територията 

15 1992 Включване на 

земеделски земи в 

границите на 

урбанизираните 

територии 

1 месец  -   -   -   -   -  § 4, ал. 3; § 4, ал. 5 

от Закон за 

собствеността и 

ползването на 

земеделските земи 

16 2084 Издаване на 

удостоверение за 

търпимост на строеж 

7 30,00 3 50,00  -   -   § 16 от ДР на  

Закон за 

устройство на 

територията 
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17 2024 Одобряване на 

проект-заснемане на 

извършен разрешен 

строеж, когато 

одобрените 

инвестиционни 

проекти са изгубени 

7 0,2 % от СМР  -   -   -   -  чл. 145, ал. 5 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

18 2519 Издаване на 

заверен препис от 

решение на Общински 

експертен съвет 

7  -   -   -   -   -  чл. 128, ал. 8; чл. 

142, ал. 6, т. 1 от  

Закон за 

устройство на 

територията 

19 Удостоверение за 

функциониране на 

строеж VI категория 

7 20,00  -   -   -   -  чл. 178, ал. 2 от  

Закон за 

устройство на 

територията 

20 Издаване на 

удостоверение за 

функциониране на 

обект, съгласно 

преустройство по чл. 

151 от Закон за 

устройство на 

територията 

7 20,00  -   -   -   -  Закон за 

устройство на 

територията чл. 

151 

21 Издаване на 

удостоверение за 

функциониране на 

преместваем обект 

7 20,00  -   -   -   -  Закон за 

устройство на 

територията чл. 

56, Закон за 

местните данъци и 

такси чл. 107, т. 5 
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22 1991 Издаване на 

удостоверения, че 

обособените дялове 

или части отговарят 

на одобрени за това 

инвестиционни 

проекти за 

извършване на 

доброволна делба.  

7 30,00 3 50,00  -   -  чл. 202 и чл. 203 

от Закон за 

устройство на 

територията 

23 2667 Одобряване на 

План за управление на 

строителните 

отпадъци и/или План 

за безопасност и 

здраве 

14 20,00 7 30,00 3 40,00 чл. 156б от Закон 

за устройство на 

територията 

24 2097 Проверка за 

спазване 

определената линия 

на застрояване, 

заснемане и нанасяне 

на мрежи и 

съоръжения на 

техническата 

инфраструктура 

7 40,00  -   -   -   -  чл. 74, ал. 2 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

25 2061 Допускане на 

изменения в одобрен 

инвестиционен проект 

14 0.2% в/у 

 проектната 

стойност, но не 

по-малко от 40,00 

лв. и не по-вече  

от 5000,00 лв. 

 -   -   -   -  чл. 154, ал. 1; чл. 

154, ал. 5 от Закон 

за устройство на 

територията 
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26 2100 Издаване на 

разрешение за 

поставяне на 

рекламно-

информационни 

елементи 

7 100,00  -   -   -   -  чл. 57, ал. 1 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

27 2101 Издаване на 

разрешение за 

специално ползване 

на пътя чрез 

изграждане на 

рекламно съоръжение 

7 50,00  -   -   -   -  Наредба за 

специално 

ползване на 

пътищата (обн., 

ДВ, бр. 62 от 

13.07.2001 г.) - чл. 

13, ал. 1 

28 2121 Издаване на 

разрешение за 

специално ползване 

чрез експлоатация на 

рекламно съоръжение 

в обхвата на пътя и 

обслужващите зони 

7 60,00  -   -   -   -  Наредба за 

специално 

ползване на 

пътищата (обн., 

ДВ, бр. 62 от 

13.07.2001 г.) - чл. 

16, ал. 1 

29 2055 Одобряване на 

инвестиционен проект 

за съдебна делба с 

ЕСУТ 

14 40,00  -   -   -   -  чл. 203 от Закон за 

устройство на 

територията 

30 Издаване на 

удостоверение от друг 

вид от главен 

архитект по искане на 

граждани 

7 20,00  -   -   -   -  чл. 110, ал. 1, т. 12 

от Закон за 

местните данъци и 

такси 

ОБЩИ 
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1 2058 Издаване на 

справки по искане на 

съдебни изпълнители 

7 според вида на 

заявената услуга 

 -   -   -   -  Граждански 

процесуален 

кодекс чл. 431 

2 2072 Нотариално 

удостоверяване на 

верността на преписи 

и извлечения от 

документи и книжа 

 -   -   -   -  Съгласно 

тарифата за 

нотариалните 

такси към 

Закона за 

нотариусите 

и 

нотариалната 

дейност 

до 8 работни 

часа 

 Закона за 

нотариусите и 

нотариалната 

дейност - чл. 83 

3 2784 Вписване в 

регистър на местните 

поделения на 

вероизповеданията 

7 безплатно  -   -   -   -  Закон за 

вероизповеданията 

чл. 19 

ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ 

1 2029 Регистрация на 

собственици на пчели 

и пчелни семейства 

/Извършва се от 

кметствата/ 

7  -   -   -   -   -  Закон за 

пчеларството чл. 

8, ал. 4 

2 Разрешение за 

настаняване или 

преместване на 

временен пчелин 

7  -   -   -   -   -  Закон за 

пчеларството чл. 

14; 

Закон за горите чл. 

70, ал. 5 и ал. 6 

3 Вписване в 

информационен 

търговски масив 

/търговска дейност в 

7 25,00  -   -   -   -  Наредба № 8 на 

ОбС Исперих 
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стационарни и 

преместваеми обекти/ 

4 Издаване на  

разрешение за 

удължено работно 

време на заведения за 

хранене, развлечение. 

7 20,00  -   -   -   -  Наредба № 8 на 

ОбС Исперих; 

Закон за защита от 

шума в околната 

среда чл. 22, ал. 1, 

т. 4 във връзка с 

чл. 16а  

5 2008 Вписване на 

промени в 

обстоятелствата за 

категоризирани 

заведения за хранене 

и развлечения и 

издаване на 

удостоверение 

14 дни  Съгласно чл. 3, 

ал. 1 от Тарифа за 

таксите по закона 

за туризма 

 -   -   -   -  Закон за туризма 

чл. 169, във връзка 

с чл. 168, ал. 2 

6 2048 Вписване на 

промени в 

обстоятелствата за 

категоризирани 

средства за подслон 

или места за 

настаняване и 

издаване на 

удостоверение 

7 Съгласно чл. 3, 

ал. 1 от Тарифа за 

таксите по закона 

за туризма 

 -   -   -   -  Закон за туризма 

чл. 169, във връзка 

с чл. 168, ал. 2 
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7 Издаване на 

разрешение за 

извършване на 

търговска дейност на 

открито 

7 25,00  -   -   -   -  чл. 16 от Наредба 

№ 8 на ОбС,  

Исперих; 

Закон за местното 

самоуправление и 

местната 

администрация чл. 

21, ал. 1,т. 13;  

Закон за Местните 

данъци и такси чл. 

72 - 80 

8 2088 Категоризация 

на заведения за 

хранене и 

развлечение. 

30 дни  Съгласно чл. 3, 

ал. 1 от Тарифа за 

таксите по закона 

за туризма 

 -   -   -   -  Закон за туризма - 

чл. 128, т. 1 и 2; 

9 2047 Категоризация 

на места за 

настаняване 
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10 2047 Категоризация 

на средства за 

подслон и места за 

настаняване 

2 месеца  категоризиране 

на средства за 

подслон – хотели 

и мотели 

 

до 30 стаи – 500 

лв.; 

31-150 стаи – 

1200 лв.; 

151-300 стаи– 

1900 лв.; 

301-500 стаи– 

2800 лв.; 

над 500 стаи – 

5000 лв. 

 

категоризиране 

на места за 

настаняване - 

пансиони, 

почивни станции, 

семейни хотели, 

самостоятелни 

стаи, къщи, 

бунгала, 

къмпинги: 

 

до 20 стаи – 200 

лв.; 

21-40 стаи – 400 

лв.; 

41-60 стаи – 940 

лв.; 

- - - -  Закон за туризма - 

чл. 169, във връзка 

с; чл. 168, ал. 2 
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61-100 стаи – 

2000 лв.; 

над 100 стаи – 

4000 лв.; 

за 1 легло в 

самостоятелна 

стая – 10 лв. 

ТРАНСПОРТ 



189  

1 2069 Издаване на 

разрешение за 

таксиметров превоз на 

пътници и 

холограмни стикери 

за автомобили 

7 20  -   -   -   -  Закон за 

автомобилните 

превози чл. 12, чл. 

12а, ал. 5 и чл. 24, 

ал. 1; Наредба № 

34 /6.12.1999 г. на 

Министъра на 

транспорта  за 

таксиметров 

превоз на 

пътници; чл. 3, ал. 

1 

2 2035 Издаване на 

пропуски за влизане в 

зоните на улиците, 

ограничени за 

движение на пътни 

превозни средства 

7 леки автомобили 

- 10 лв./месец 

товарни - 20 

лв./месец 

 -   -   -   -  чл. 20 от Закон за 

местните данъци и 

такси 

3 2087 Регистрация на 

ППС (пътни превозни 

средства) с 

животинска тяга 

7 2,00  -   -   -   -  Закон за движение 

по пътищата  чл. 

167, ал. 2, т. 4 

4 2012 Издаване на 

карта за безплатно 

паркиране на  

моторни превозни 

средства, обслужващи 

хора с трайни 

увреждания и 

използване на 

улеснения при 

паркиране 

7 безплатно  -   -   -   -  Закон за движение 

по пътищата  чл. 

99а 
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ЕКОЛОГИЯ 

1 Издаване на 

разрешение за 

отсичане, кастрене на 

дървета и храсти в 

регулационните черти 

на населеното място. 

14 10,00  -   -   -   -  Наредба № 1 и 

Наредба № 20 на 

ОбС Исперих 

2 Издаване на  

разрешение за 

отсичане, кастрене на 

дървета и храсти 

извън 

регуулационните 

черти на населеното 

място 

14 10,00  -   -   -   -  Наредба № 1 и 

Наредба № 20 на 

ОбС Исперих 

3 2086 Издаване на 

разрешение за 

отсичане и 

изкореняване до 5 

броя дървета и до 1 

дка лозя в 

селскостопански земи 

14 10,00  -   -   -   -  Наредба № 1 и 

Наредба № 20 на 

ОбС Исперих; 

Закон за опазване 

на 

селскостопанското 

имущество - чл. 

32, ал. 2 

4 1996 Издаване на 

разрешение за 

отсичане на  над 5 

броя дървета и на над 

1 дка лозя в 

селскостопански земи 

14 10,00  -   -   -   -  Наредба №1 и 

Наредба №20 на 

ОбС Исперих, 

Закон за опазване 

на 

селскостопанското 

имущество - чл.32, 

ал.3 
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5 2031  Издаване на 

разрешение за 

отсичане на 

дълготрайни 

декоративни дървета 

и дървета с 

историческо значение 

14 20,00  -   -   -   -  чл. 63 от Закона за 

устройство на 

територията  

6 2007 Издаване на 

удостоверение за 

билки от култивирани 

лечебни растения 

5 10,00 /на откос  -   -   -   -  чл. 46, т. 3 от 

Закона за 

лечебните 

растения 

7 2066  Издаване на 

позволително за 

ползване на лечебни 

растения 

5 според вида и 

количеството 

 -   -   -   -  чл. 24, ал. 2 и чл. 

46 т. 2 от Закон за 

лечебните 

растения 

8  2006  Измерване, 

кубиране и маркиране 

на дървесина, добита 

извън горския фонд 

1 1,00 лв. на  куб.м.  -   -   -   -  Правилник за 

прилагане на 

Закона за горите - 

чл. 131б 

9 2068 Издаване на 

превозен билет за 

транспортиране на 

добита дървесина 

извън горските 

територии 

1 5,00 лв. за 1 бр. 

превозен билет 

 -   -   -    -  чл. 211, ал. 4 от 

Закона за горите 

10 Издаване на 

разрешително за 

водовземане и/или 

ползване на воден 

обект 

от 2 до 4 

месеца 

250  -   -   -   -  чл. 52 и чл. 60 от 

Закона за водите 
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11 Удължаване на срока 

на издадено 

разрешително за 

водовземане и/или 

ползване на воден 

обект 

от 2 до 4 

месеца 

100  -   -   -   -  чл. 52 и чл. 60 от 

Закона за водите 

12 Изменение и/или 

допълнение на 

издадено 

разрешително 

от 2 до 4 

месеца 

130  -   -   -   -  по чл. 52 и чл. 60 

от Закона за 

водите 

  МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

1 2071 Издаване на 

удостоверение за 

декларирани данни  

5 2,00 3 4,00 до 8 работни  

часа 

6,00 Закон за местните 

данъци и такси -

чл. 110, ал. 1, т. 12 

във връзка с чл. 14 

и чл. 45 от същия 

закон 

2 2393 Издаване на 

удостоверение за 

данъчна оценка на 

право на строеж 

на физ.  

лица - 5 

 

на юр. 

лица - 5 

5,00 лв. за 

физически лица;  

 

7,00 лв. за 

юридически лица  

3 за 

физически 

лица 

10,00 лв., 

за 

юридически 

лица 

14,00 лв. 

до 8 работни  

часа 

15 лв. за 

физически 

лица;  

20,00 лв. за 

юридически 

лица 

чл. 3, ал. 3, чл. 12 

и чл. 22 от 

Приложение 2 към 

Закон за местните 

данъци и такси 
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3 2396 Издаване на 

удостоверение за 

данъчна оценка на 

недвижим имот и 

незавършено 

строителство 

на физ.  

лица - 5 

 

на юр. 

лица - 5 

5,00 лв. за 

физически лица;  

 

7,00 лв. за 

юридически лица  

 

 

3 

за 

физически 

лица 

10.00 лв., 

за 

юридически 

лица 

14,00 лв. 

до 8 работни  

часа 

15.00 лв. за 

физически 

лица 

 

20,00 за 

юридически 

лица 

Закон за местните 

данъци и такси 

чл.20 и чл.21 и 

чл.3, ал.3 , чл.12 от 

Приложение 2 към 

ЗМДТ 

4 2131 Издаване на 

препис от документ за 

платен данък върху 

превозни средства. 

- - 3 2,00 до 8 работни  

часа 

4,00 чл. 4, ал. 3 във 

връзка с чл. 52 от 

Закон за местните 

данъци и такси 

5 2395 Издаване на 

данъчна оценка на 

право на ползване 

на физически 

лица -  5; 

за 

юридически - 

5 

5,00 за физически 

лица;  

7,00 за 

Юридически 

лица 

3 10,00 лв. за 

физически 

лица;  

за 

Юридически 

лица 14,00 

лв. 

до 8 работни  

часа 

за 

физически 

лица 15,00 

лв.  

за 

Юридически 

лица 20,00 

лв. 

чл. 22 от 

приложение № 2 

към Закон за 

местните данъци и 

такси 

6 2091 Издаване на 

удостоверение за 

дължим и платен 

данък върху 

наследство 

5 2,00 3 4,00 до 8 работни  

часа 

6,00 чл. 29 и 

следващите от 

Закона за местните 

данъци и такси 
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7 2124 Издаване на 

копие от подадена 

данъчна декларация 

5 3,00 3 6,00 до 8 работни  

часа 

9,00 чл. 110, ал. 1, т. 13 

от Закон за 

местните данъци и 

такси  

8 1998 Издаване на 

удостоверение за 

наличие или липса на 

задължения по Закон 

за местните данъци и 

такси (чл. 87, ал .6 

Данъчно-

осигурително 

процесуален кодекс)  

5 5,00 3 10,00 до 8 работни 

часа 

15,00 чл. 4, ал. 3 от 

Закона за местните 

данъци и такси 

във връзка с чл. 

87, ал. 6 от ДОПК 

9 2014 Издаване на 

удостоверение за 

дължим размер на 

патентния данък 

5  безплатно  -   -   -   -  чл. 61, ал. 5 от 

Закон за местните 

данъци и такси 

10 Издаване на 

удостоверение за 

ползване на 

облекчение по чл. 58, 

ал. 4 и ал. 3 от ЗМДТ  

5 2,00 3 4,00 до 8 работни 

часа 

6,00  чл. 58, ал.4 и ал. 3 

от Закон за 

местните данъци и 

такси 

11  Издаване на 

удостоверение за 

платен изискуем 

данък 

5 безплатно  -   -   -   -  чл. 4 от Закона за 

местните данъци и 

такси 

12 Годишна такса за 

притежаване на куче  

 -  2.00      -   -   -   -  чл. 118 от Закона 

за местните 

данъци и такси  

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ИСПЕРИХ 
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1 Нощувка в база 

"Камен рид"   

на вечер 13,00  -   -    -   -    

2 Заснимане на 

Тракийска царска 

гробница с 

фотоапарат 

на кадър 20,00  -   -   -   -    

3 Заснимане на 

Тракийска царска 

гробница с 

видеокамера 

на минута 100,00  -   -   -   -    

4 Наем на зала Приемен 

център в Национален 

археологически 

резерват "Сборяново" 

на час  20,00  -   -   -   -    

5 Наем на зала 

Конферентна зала в 

Музейна сграда в гр. 

Исперих 

на час 20,00  -   -   -   -    

6 Наем на Етнографска 

къща 

на час 10,00  -   -   -   -    

7 Вход на Музейна 

експозиция 

единична 

 цена 

1,00  -   -   -   -    

8 Вход на Музейна 

експозиция - ученици, 

пенсионери 

единична 

 цена 

0,50  -   -   -   -     

9 Вход на Музейна 

експозиция на 

инвалиди 

безплатен 

вход 

 -   -   -   -   -    

10 Вход на Тракийска 

царска гробница 

единична 

 цена 

10,00  -   -   -   -    

11 Вход на Тракийска 

царска гробница - за 

единична  

цена 

5,00  -   -   -   -    
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ученици и пенсионери 

12 Вход на Тракийска 

царска гробница за 

лица с увреждания 

безплатен 

вход 

5,00  -   -   -   -    

13 Вход на Тракийска 

царска гробница за 

специализирани 

институции за 

предоставяне на 

социални услуги 

единична 

 цена 

2,00  -    -   -   -    

14 Вход на Гробница под 

могила № 12 

единична  

цена 

2,00  -   -   -   -    

15 Вход на Гробница под 

могила № 12 за 

ученици и пенсионери 

единична 

 цена 

1,00  -   -   -   -    

16 Вход на Гробница под 

могила № 12 за лица с 

увреждания 

безплатен 

вход 

 -   -   -   -   -   

17 Вход на Гробница под 

могила № 12 за 

специализирани 

институции за 

предоставяне на 

социални услуги 

единична  

цена 

0,50  -   -   -   -    

18 Вход на Гробница под 

могила № 13 

единична 

 цена 

2,00  -   -   -   -    

19 Вход на Гробница под 

могила № 13 за 

ученици и пенсионери 

единична 

 цена 

1,00  -   -   -   -    
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20 Вход на Гробница под 

могила № 13 за лица с 

увреждания 

безплатен 

вход 

 -   -   -   -  -    

21 Вход на Гробница под 

могила № 13 за 

специализирани 

институции за 

предоставяне на 

социални услуги 

единична  

цена 

0,50  -   -   -   -    

22 Вход на Вятърна 

мелница в с. Белинци, 

общ. Исперих 

единична 

 цена 

1,00  -   -   -   -    

23 Вход на Вятърна 

мелница в с. Белинци, 

общ. Исперих за 

ученици и пенсионери  

единична 

 цена 

0,50  -   -   -   -    

24 Вход на Вятърна 

мелница в с. Белинци, 

общ. Исперих за лица 

с увреждания  

безплатен 

вход 

 -   -   -   -   -   

25 Пълен маршрут на 

всички обекти в гр. 

Исперих и НАР 

"Сборяново"  

единична 

цена 

20,00  -   -   -   -    

26 Пълен маршрут на 

всички обекти в гр. 

Исперих и НАР 

"Сборяново"  за 

ученици и пенсионери  

единична 

цена 

10,00  -   -   -   -    

27 Пълен маршрут на 

всички обекти в гр. 

Исперих и НАР 

"Сборяново" за лица с 

безплатен 

вход 

 -   -   -   -   -    
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увреждания 

28 Ксерокопие на 

документ от научните 

фондове и книги 

на лист 1,00  -   -   -   -    

29 Ксерокопие на снимка 

от научните фондове  

на брой 2,00  -   -   -   -    

30 Работа с оригинал от 

научните фондове 

на фондова 

единица 

5,00  -    -   -   -    

31 Такса правоучастие в 

научни мероприятия 

единична  

цена 

10,00  -   -   -   -    

32 Изготвяне на писмена 

справка от  фондовете 

на музея  

на брой 

справка  

20,00  -   -   -   -    

33 Изготвяне на писмена 

справка от научните 

фондове на други 

музеи и в Държавен 

архив  

на брой 30.00 и 

командировъчни 

разходи 

 -   -   -   -    

34 Научна консултация 

за дипломна работа 

на брой 10,00  -   -   -   -    

ЦЕНТРАЛНА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА 

1 Издаване на читателска карта 

1.1. Работещи и студенти година 5,00           

1.2. Пенсионери, 

безработни и ученици 

над 14 год. 

годишна 

 такса 

3,00           
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1.3. Деца до 14 год. годишна 

 такса 

2,00           

1.4. Безплатна читателска карта се издава на:           

1.4.1. Деца от домовете за 

отглеждане и 

възпитаване на деца, 

лишени от родителска 

грижа; 

Записването става с придружител           

1.4.2. Лица с увреждания с 

намалена 

работоспособност над 

75%; 

Срещу актуални документи от 

ТЕЛК 

          

1.4.3. Доброволци на 

библиотеката; 

              

1.4.4. Близнаци 

(читателската карта за 

единия е безплатна); 

              

1.4.5. Служители в Община 

Исперих 

              

1.5. Еднократно ползване 

на читалните на 

библиотеката 

  1,00               

2 Библиографски и информационни услуги 

2.1. Писмена тематична 

библиографска 

справка (ПТБС) 

до 20 

заглавия 

3,00 лв.           

2.2. Писмена тематична 

библиографска 

справка (ПТБС) 

от 20 до 30 

заглавия 

5,00               
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2.3. Писмена тематична 

библиографска 

справка (ПТБС) 

над 30 

заглавия 

10,00               

2.4. Повторно ползване на 

вече направена 

писмена тематична 

библиографска 

справка (ПТБС) 

  50% от 

първоначалната 

цена 

          

2.5. Изготвяне на писмена 

фактографска справка 

по определена тема 

  10,00               

2.6. Текущо информиране 

по заявка, включваща 

информационни 

списъци с определен 

брой първични 

периодични 

източници 

Информиране 

на 1 

потребител 

15,00               

3 Ползване на Internet и компютър от потребители без читателски абонамент 

3.1. Internet (според 

реалното време на 

ползване (от 

потребители без 

читателски 

абонамент) 

1 час 1,00               

3.2. Internet с помощта на 

библиотекар 

1 час 2,00               

3.3. Ползване на 

компютър 

1 час 1,00               

4 Междубиблиотечно заемане 
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4.1. Доставка на 

библиотечни 

документи от друга 

библиотека 

1 заявка 2,00 + тарифата 

на съответната 

библиотека + 

пощенски 

разходи 

          

5 Копиране на документи от фонда на библиотеката Формат А4 черно-бял 

5.1. Текст за 1 страница 0,05           

5.2. Изображения и 

графики 

за 1 страница 0,15           

6 Ламиниране 

6.1. Формат А4   0,80           

7 Компютърни услуги 

7.1. Принтиране - Формат А4 черно-бял 

7.1.1. Текст за 1 страница 0,10           

7.1.2. Изображения и 

графики 

за 1 страница 0,30           

7.2. Принтиране - Формат А4 цветно 

7.2.1. Текст за 1 страница 1,00           

7.2.2. Изображения и 

графики 

за 1 страница 1,50           

8 Сканиране 

8.1. Формат *.jpg без 

обработка 

1 страница/ 1 

кадър 

0,30           
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8.2. Над 5 страници - с 

предварителна заявка 

1 страница/ 1 

кадър 

0,20           

9 Прехвърляне на информация от/на външна памет 

9.1. CD, флаш, дискета, 

фотоапарат 

  0,50           

10 Цифровизиране - с цифров фотоапарат 

услугата се извършва с предварителна заявка и договаряне на срок за изпълнение 

10.1. Библиотечни 

документи, с 

изключение на 

подвързани 

периодични издания, 

или издания, чието 

копиране би 

повредило документа 

1 страница/ 1 

кадър 

0,30           

10.2. Подвързани 

периодични издания 

или издания, чието 

копиране би 

повредило документа 

1 страница/ 1 

кадър 

0,50           

10.3. Цифровизирано копие 

със собствена 

апаратура 

1 страница/ 1 

кадър 

0,20           
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

 Заповядайте г.н Сюлейман. 

 

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

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 22.04.2019 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” 

6 4 4 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 ПК по „ Законност и обществен ред“ поради отсъствие на 

председателя ще докладва Хамди Нурула. 

 Заповядайте г-н Нурула. 

 

Хамди Нурула – за  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 22.04.2019 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” 

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. 

 Въпроси, мнения, предложения имате ли колеги? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване на новата Наредба. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 24.04.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН     

 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. ВИРГИНИЯ НИКОЛАЕВА СТАНКОВА За    П  

11 ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П 

12. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ     

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ  За    П  

24. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

25. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА  За    П  

27. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

28. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

29.       

  

        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” 

28 23 23 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 685 
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На основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.76, ал.3 от 

Административно-процесуалния кодекс във вр. с чл.21, ал.2 във вр. с ал.1, т.7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.11, ал.3 от Закона за 

нормативните актове  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема нова Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Исперих, която отменя Наредба № 11 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Исперих (приета с Решение № 301 по Протокол № 36 от 20.12.2013 г. на ОбС – 

Исперих; изм.и доп. с Решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015 г. на ОбС – 

Исперих, изм. и доп с Решение № 104 по протокол № 11 от 28.04.2016 г. на ОбС – 

Исперих, изм. и доп. с Решение № 155 по Протокол № 14 от 30.06.2016 г. на ОбС – 

Исперих, изм. с Решение № 166 по Протокол № 15 от 28.07.2016 г. на ОбС – Исперих, доп. 

с Решение № 191 по Протокол № 16 от 25.08.2016 г. на ОбС - Исперих, изм. с Решение № 

368 по Протокол № 32 от 29.06.2017 г.  на ОбС – Исперих; доп. с Решение № 398 по 

протокол № 35 от 27.09.2017 г. на ОбС – Исперих; изм. и доп. с Решение № 449 по 

протокол 39 от 29.12.2017 г). 

 

2. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички необходими законови 

действия в изпълнение на приетото решение. 

 

3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

Областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 

4. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административно-процесуалния кодекс. 
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НАРЕДБА 
 

за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Исперих 

 

 

 
Приета с Решение № 685. по Протокол № 61 от 24.04.2019 г. на ОбС – Исперих 

Глава първа 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Раздел І 

Предмет и цел 

 
Чл.1.Тази наредба урежда отношенията, свързани с определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих, реда и срока за 

тяхното събиране, реда, по който лицата, неползващи услуги през съответната година или 

през определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса, реда за 

освобождаване на отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни 

видове такси, както и реда за промяна размера на такси и цени на услуги, предоставяни от 

Община Исперих. 

 
Чл.2. Тази наредба има за цел постигане на достъпност и предоставяне на качествени 

услуги на жителите на община Исперих. 

 

Чл.3. (1) На територията на община Исперих се събират местните такси, изброени в 

чл.6 от Закона за местните данъци и такси, в това число и други местни такси, определени 

със закон. 

(4) За всички други услуги, предоставяни от Община Исперих, с изключение на 
тези по ал.1, Общинският съвет определя цена с настоящата наредба. 

(5) Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за 
всеобщо ползване. 

 

Раздел II 
Определяне на размер на местните такси и цени на услуги 

 
Чл.4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева и 

при спазване на принципите, изброени в чл.8, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 

(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат след заявяване, с 
изключение на тези, за които в нормативен акт е предвидено друго. 

(3) Наименованията на видовете услуги, за които се събират такси или имат 
цени, и на правата, както и размерът на съответните такси и цени на услуги, са 
посочени в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях, 
която е неразделна част от тази наредба. 

(4) Местните такси и приходите от услуги, предоставяни от Община Исперих, се 
събират за сметка на Община Исперих. 
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Чл.5.(1) Промяна в размера на такси и цени на услуги, предоставяни от Община 

Исперих, се извършва след представено мотивирано предложение от съответната дирекция, 

която предоставя съответната услуга или извършва дейност, свързана с нея. 

(4) Пълните разходи (по смисъла на § 1, т.15 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за местните данъци и такси) по предоставяне на услугата 
включват необходимите материално- технически и административни разходи по 
предоставяне на услугата, включително такса за пощенски услуги, когато заявителят 
е изразил желание да получи документа по пощата, инвестиционни разходи; 
разходите по прилагане, събиране, научно-изследователска дейност, определяне на 
стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на 
влиянието върху околната среда. 

(5) Когато услуги и права се предоставят освен от Община Исперих и от други 
субекти при пазарни условия, основа за определяне размерите на цените им могат 
да бъдат техните пазарни стойности. 

 

Чл.6. (1) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка 

на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от 

републиканския бюджет. 
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(2) При разпореждане с недвижими имоти – общинска собственост, физическите и 

юридическите лица, придобили право на собственост, заплащат в полза на Общината 

режийни разноски с размер на 2 %. 

 

Чл.7 (1) Когато искането за предоставяне на административна услуга се отнася до 

комплексно административно обслужване, в което участва Община Исперих, заявлението 

може да бъде подадено до нея. Община Исперих предоставя комплексни административни 

услуги, като услугите се извършват, без да е необходимо заявителите да предоставят 

информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или 

създавани от Общинска администрация Исперих, независимо дали тези данни се 

поддържат в електронна форма или на хартиен носител. 

(7) В случаите на ал.1 заявяването на услугата пред Община Исперих се 
извършва по реда на чл.14в от Наредбата за административно обслужване със 
заявление съгласно образец (Приложение 

№ 3). 

(8) Срокът за изпълнение на комплексните услуги се определя, както следва: 
т.1. Когато изпълнението на комплексната услуга изисква последователно 

изпълнение на отделните услуги, срокът се определя от сбора на времената за изпълнение 

на всяка услуга и не може да бъде по-дълъг от три дни, считано от получаване на достъп до 

данните на административните органи - първични администратори на данни; 

т.2. Когато изпълнението на комплексната услуга не изисква последователно 

изпълнение на отделните услуги, времето за изпълнение се определя от услугата с най – 

дълъг срок на изпълнение и не може да бъде по-дълъг от три дни, считано от получаване на 

достъп до данните на административните органи - първични администратори на данни. 

(9) Цената на комплексната услуга се определя като сбор от таксите/цените на 
отделните услуги, определени за отделните администрации. 

(10) Комплексните административни услуги могат да бъдат заплатени в брой 
или чрез ПОС- терминал на гише „Каса“ в отдел „Местни данъци и такси“ или по 
банков път по сметка на Община Исперих, посочена в официалната интернет-
страница на Общината. 

(11) При заявено желание издаденият индивидуален административен акт да 
бъде получен чрез лицензиран пощенски оператор или чрез куриер на адрес 
посочен от заявителя, разходите по доставката се заплащат чрез наложен платеж за 
сметка на заявителя или по банков път. 

 

Чл.8. (1) Размерът на дължимата такса и/или цена на услуга се определя след 

заявяването й, като заплащането се извършва при подаване на заявлението по ал.2 при 

спазване на правилата за комплексното административно обслужване. 

(2) Когато заявена услуга не може да бъде предоставена, както и при постановен отказ 

от предоставяне на услугата, такса не се дължи. 

 

Чл.9. Длъжностните лица, отговорни за изпълнението на конкретния вид услуга, се 

определят със заповед на кмета на Община Исперих. 

 

Чл.10. (1) За информацията по чл.431, ал.3 от Гражданския процесуален кодекс, 

необходима за съответното изпълнително производство, в това число получаване на 

писмени справки и сведения, на копия и извлечения от документи, съдържащи 

информация за длъжника, както и за вписване на обезпечителни мерки по изпълнително 

дело, съдебните изпълнители дължат съответната такса. Таксата се заплаща по реда на 

чл.431, ал.4 от Гражданския процесуален кодекс. 

 

(2) Ал.1 не намира приложение за държавните съдебни изпълнители в случаите по 

чл.84, т.1 от Гражданския процесуален кодекс. 
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Раздел ІІІ 
Ред и срок за събиране на местни такси и цени на услуги 

 
Чл.11.Събирането на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община 

Исперих, се извършва от служители на Отдел „Местни данъци и такси“ при Община 

Исперих в сроковете и по реда, предвидени в Закона за местните данъци и такси. 

Чл.12. Дейността на служителите в отдел „Местни данъци и такси“ при Община 

Исперих се контролира от заместник-кмета с ресор “Икономическо развитие и финанси”. 

 

Раздел ІV 
Ред, по който лицата, неползващи услуги през съответната година или през 

определен период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса 
 

Чл.13 (1) Лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен 

период от нея, се освобождават от задължението да заплащат съответната такса за този 

период. 

(4) Освобождаването от заплащане на такса по ал.1 става въз основа на 
декларация от лицето съгласно образец (приложение № 2) до кмета на Община 
Исперих. 

(5) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи. 
 

Раздел V 
Ред за цялостно или частично освобождаване на отделни категории лица от 

заплащане на отделни видове такси 

 
Чл.14. (1) Детските градини, общообразователните, спортните, средните, специалните 

и професионалните училища и спортните клубове на територията на община Исперих се 

освобождават изцяло от заплащане на такси за ползване на обекти, стопанисвани от 

Община Исперих, с цел провеждане на организирани мероприятия и състезания за деца и 

ученици, включително за провеждане на задължителните учебни програми и извънкласни 

занятия с физическо възпитание и спорт. 

(5) Участниците във всички мероприятия и прояви, в които Община Исперих е 
партньор или изпълнител, мероприятия на неправителствени организации, на други 
общини или на държавни органи, всички благотворителни прояви,които са без търговска 
цел, както и такива, за които това е предвидено в закон или друг нормативен акт, се 
освобождават изцяло от заплащане на такси за ползване на тротоари, площади, улични 
платна, както и терени с друго предназначение, които са собственост на Община 
Исперих. 

(6) Залите, които са собственост на Община Исперих, се предоставят 
безплатно за провеждане на мероприятия, организирани от представителства на 
регионалните и общинските звена на организации на хора с увреждания, пенсионери 
и учащи, и за мероприятия, провеждани под патронажа на Община Исперих и 
Общински съвет - Исперих. 

(7) Физически лица, освободени от заплащане на отделни видове такси по 
решение на Общинския съвет. 
 

Чл.15. (1) В случаите на чл.14, ал.1-3 от Наредбата освобождаването се извършва след 

положителна писмена резолюция на кмета на Община Исперих въз основа на писмено 

заявление, съдържащо описание на мероприятието, до което заявлението се отнася, като 
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към заявлението се прилагат доказателства,свързани с обстоятелства, касаещи това 

мероприятие. 

(2) В случаите на чл.14, ал.4 от Наредбата освобождаването се 
извършва, като физическото лице подава заявление, с което заявява, че съгласно 
решение на Общински съвет - Исперих попада в категорията на освободените от такси 
лица, като към заявлението прилага копие от актуален документ, доказващ 
принадлежността му към съответната категория лица. Заявлението и приложенията към 
него се разглеждат от комисия, определена със заповед на кмета на Община Исперих, 
която се произнася с решение, обективирано в протокол. Конкретният размер на 
облекченията в случаите на чл.14, ал.4 от Наредбата се определя ежегодно с 
приемането на бюджета на общината. 

(3) В случаите по чл.14 разходите по предоставяне на услугата са за сметка на 
общинските приходи. 
 

Раздел VІ 
Промени в размера на местните такси и цените на услугите
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Чл.16. (1) Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват 

от Общинския съвет по реда на тяхното приемане. 

 

Чл.17. Общинската администрация поддържа актуални данни за: 

1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;  

2. ползвателите на предоставената услуга; 

6.  изключенията от общата политика (преференции); 
7.  използваната информация при определяне на такси и цени и конкретната 

методика /методики, използвани за определянена размера им; 
8.  събраните средства от всяка такса и/или цена на услуга. 

 
 

Глава втора МЕСТНИ ТАКСИ 
 

Раздел І 

Такса за битови отпадъци 

 
Чл.18. Общинският съвет, по предложение на кмета на общината, определя размера на 

таксата за битови отпадъци, не по-късно от 31-ви декември на предходната година. Когато 

до края на предходната година Общински съвет - Исперих не е определил размер на таксата 

за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 

31 декември на предходната година. 

Чл.19. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на 

Общински съвет - Исперих въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, посочена в 

чл.62 от Закона за местните данъци и такси, включваща необходимите разходи за: 

5. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, 
кофи и други; 

6. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането 
им до депо за битови отпадъци – град Разград; 

7. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците; 

8. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

(3) Одобрената план-сметка за определяне на разходите на Община Исперих по ал.1 
подлежи на проверка от Сметната палата. 

 

Чл.20. Границите на районите, в които се извършват услугите по чл.62 от Закона за 

местните данъци и такси, и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета 

на община Исперих, която се обявява публично до 31-ви октомври на предходната година по 

реда на чл.63 от Закона за местните данъци и такси. 

 

Чл.21. Таксата се заплаща от: 

1. собственика на имота; 
2. ползвателя - при учредено вещно право на ползване; 
3. концесионера - при предоставяне на особено право на ползване – концесия; 
4. лицето, на което имот – държавна или общинска собственост е предоставен 

за управление; 
5. собственика на сграда, построена върху държавен или общински имот – за 

този имот или съответната част от него; 
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6. за общински имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от 
Общината за сметка на наемателя, съответно ползвателя; 

7. когато правото на собственост или ограниченото вещно право върху 
недвижим имот, за който се дължи такса битови отпадъци, е притежание на няколко 
лица, те дължат такса за притежаваната от всеки идеална част. 

 

Чл.22 (1) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите 

отпадъци. 

(4) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал.1, 
размерът на таксата се определя в левове пропорционално върху основа, определена по 
следния ред: 

5. за имоти на физически лица, които се намират в границите на общия 
градоустройствен план на град Исперих и регулационните планове на селата: 

5.1. жилищни и вилни имоти - пропорционално върху данъчната оценка на 
имота; 

5.2. нежилищни имоти - пропорционално върху данъчната оценка на имота; 
5.3. нежилищни с търговско предназначение - пропорционално върху 

данъчната оценка на имота; 
6. за имоти на юридически лица, които се намират в границите на общия 

градоустройствен план на град Исперих и регулационните планове на селата: 
6.1. за жилищни имоти - пропорционално върху данъчната оценка, съгласно 

приложение № 2 от Закона за местни данъци и такси; 
6.2. за нежилищни имоти - пропорционално върху основа, която е по-високата 

от данъчната оценка или отчетната стойност на активите по реда на чл.21, ал.1 от Закона 
местни данъци и такси. 

7. за нежилищни имоти - държавна или общинска собственост, и земеделски 
производители - пропорционално върху основа, която е по-високата от данъчната оценка 
или отчетната стойност на активите по реда на чл.21, ал.1 от Закона местните данъци и 
такси. 

8. за имоти, собственост на физически и юридическите лица, намиращи се 
извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови 
отпадъци се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци, съгласно чл.63, ал.1 от 
Закона за местните данъци и такси. 

(5) Община Исперих уведомява лицата по чл.21 за дължимите от тях такси за 
съответния период и за сроковете за плащане. 

 

Чл.23 (1) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места на община Исперих за юридическите лица, се определя пропорционално 

върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност на активите 

по реда на чл.21, ал.1 от Закона местните данъци и такси. 

(4) За определяне на размера на такса битови отпадъци в зависимост от 
количеството, юридическите лица по чл.22, ал.2, т.2, подт.2.2 от тази наредба подават в 
срок до 30-ти ноември на предходната година декларация по образец (Приложение № 1) 
до кмета на община Исперих за вида  и броя на съдовете за съхраняване на битови 
отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената със заповед на 
кмета честота за извозване на битовите отпадъци. 

(5) За придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен 
срок от датата на придобиването им. 

 

Чл.24. (1) Когато лицата не са подали в срок декларацията по чл.23, ал.2, декларирали 

са неверни данни или не изхвърлят битовите отпадъци в определените за целта съдове, 
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заплащат годишна такса по реда определен в чл.22, ал.2, като от размера на дължимата 

годишна такса се приспада платената част и върху разликата се дължат лихви, съгласно 

сроковете за плащане. 

 

Чл.25. (1) Не се събира такса за: 

4. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от 
Общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация 
по образец (Приложение № 2) от собственика или ползвателя до края на 
предходната година. Декларацията се подава в отдел „Местни данъци и такси“ при 
Община Исперих и се завежда в отделен регистър. Когато декларираният имот е 
съсобствен, декларацията следва да бъде подадена от всички съсобственици на 
имота. 

5. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато 
услугата не се предоставя от община Исперих; 

6. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови 
отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма 
такива. 

(5) В случаите по ал.1 освобождаването от такса се извършва със заповед на 
кмета на община Исперих. 

(6) За обстоятелствата, декларирани по ал.1, т.1 се извършват периодични 
проверки, включително и събиране на информация за дължимите сметки за 
електрическа енергия, вода и други консумативни разходи за съответния период. 

(7) Когато лицето е подало декларация в указания срок, но се установи, че 
ползва имота, то дължи таксата със съответната лихва. 

 

Чл.26 (1) Таксата може да бъде заплатена на две равни вноски - до 30 юни и до 31 

октомври на годината, за която се дължи, в отдел „Местни данъци и такси“ при Община 

Исперих или по банков път по сметка на Община Исперих. 

(4) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 %. 
(5) Не се допускат изменения в приетите от Общински съвет Исперих начин на 

определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината. 
 

Раздел ІІ 
Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и 

улични платна 

 
Чл.27. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, 

места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, 

както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост. 

(19) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи 
услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал.1. 
(20) Зоните по ал.2 се определят от общинския съвет. 
(21) Такса за търговия със селско стопанска продукция (ССП) с вкл.ДДС: 

 
вид Населено място На ден На месец 

На открито Исперих 1,20лв. на кв.м. 4,00 лв. на кв.м. 
На закрито Исперих 2,00лв 30,00лв 
На открито За селата 0,30лв 7,00лв 

На маси Исперих 2.20 лв 40. 00 лв 
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т.1 Търговци, ползващи търговска площ след работно време се задължават да заплатят 

допълнително към дневната такса - 0,20лв/кв. м. 

 

т.2 Годишна абонаментна такса за запазено място за продажба на селскостопанска 

продукция: 

2. 1 на открито  - 3 (три) лева на кв.м; 

2. 2 на закрито - 3 (три) лева на маса„ 

(22) За продажба с кола, впрегната с добитък на ден - 3.60лв. 
(23) За продажба от кола на ССП: 

а) от лек автомобил или ремарке -  2.50  лв. 

б) от микробус до1 тон -  4.00  лв. 

в) от микробус от 1 тон до 2 тона -   5.00 лв. 

г)  от микробус над 2 тона -   6.00 лв. 

д) от товарен автомобил до 4 тона -  7.00  лв. 

е) товарен автомобил над 4тона -10.00 лв. 

(24) Такса за продажба на живи животни: 
3. Пернати 

а) пилета и кокошки: 

- с лек автомобил или ремарке - 2.50лв. 
- с  микробус до 1 тон - 5.00лв. 
- с  микробус над 1 тон - 6.00лв. 

б) пуйки, патици и гъски –на брой - 0.25лв./бр. 

4. дребни животни: 
а) малки прасета (на брой) - 0.40лв./бр. 

б) агнета и ярета (на брой) - 0.40лв./бр. 

(25) Такса за ползване на търговска площ – едно абонаментно място, състоящо 
се от два кв. м. с цел търговия с промишлени стоки, включваща ДДС: 

 

4. На ден - 2.50лв./кв.м. 
5. На месец - 18.00лв./кв.м. 
6. Продажба на промишлени стоки от автомобил: 
а) от лек автомобил - 5.00лв. 

б) от микробус до1 тон - 7.00 лв. 

в) от микробус от 1 тон до 2 тона - 8.00 лв. 

г) от микробус над 2 тона - 9.00 лв. 

д) за продажба с товарен автомобил и/или ремарке -15.00лв. 

 

(26) Такса за търговия с промишлени стоки от маса на открито: 
3. На ден: - 5.00лв. 
4. На месец: -20.0 лв. 
(27) Продажба на строителни материали: 
3. С товарна кола до 4 тона - 18.00лв. 
4. С товарна кола над4 тона - 20.00лв. 
(28) Такса за запазено място за абонат: 
3. За една календарна година – 10. 00 лв за едно абонирано място от 2 кв.м 
4. За шест месеца – 15. 00 лв за едно абонирано място от 2 кв.м. 
(29) Такса за ползване на измервателен инвентар: 
- Кантари за ден -  1.00лв. 
- Кантари за месец - 20.00лв. 
(30) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, в 

началото на месеца. 
(31) Годишните такси по ал.4, т.2 и ал.11, т.1 се заплаща до 20-то число на 

месец януари за текущата години на касата на "Общински пазари". 
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(32) Такса за издаване на “Разрешително” за право на посещаване на 
Общински пазар през текущата година - 25.00 лв. 

(33) Абонат, заплатил годишна такса за запазено място по ал.4, т.2 и ал.11, т.1 
ползва 20% намаление от месечната таксата за ползване търговска площ по ал. 4 и ал. 8, 
т.2” 

(34) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат 
такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за 
ползване. 

(35) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по 
предходната алинея. 

 

Чл.28. (1) За ползване на пазари с цел търговия от производители на селскостопанска 

продукция, таксата се определя: 

3. производител на селскостопанска продукция заплаща - 80% от размера на 
таксата по чл.20, ал.4 от настоящата Наредба или 0,40 лв. на кв. м. на ден или 6,40 лв. на 
месец; 

4. производител - пенсионер на селскостопанска продукция заплаща - 60% от 
размера на таксата по чл.19, ал.4 или 0,30 лв. на кв. м. на ден или 4,80 лв. на месец; 

(2)      За производители на селскостопанска продукция с І-ва и ІІ-ра група инвалидност 

размерът   на таксата се намалява с 50 % от размера на таксата по чл.24, ал.2 от настоящата 

Наредба или 0,25 лв. на кв.м. на ден или 4,00 лв. на кв. м. на месец; 

Чл.29. (1) За ползване на тротоари, площади, улични платна и др. терени общинска 

собственост за търговска дейност на открито се заплаща такса, както следва: 

3. за разполагане на маси, столове, витрини и други съоръжения за търговска 
дейност на открито пред заведения за хранене и развлечения, и за излагане на стоки 
(мостри) пред търговски обекти и разполагане на цветя пред обекти за цветя на терени 
прилежащи към търговските обекти: а/  за целогодишно ползване - Исперих – І зона - 
3.00 лв./ кв.м. на месец; 

- ІІ зона - 2.00 лв./ кв.м. на месец; 
- 
 
б/ за сезонно ползване –

Исперих – 

села -  
 

І 
зона 

- 1.00 лв./ кв.м. на 
месец; 

 
- 4.00 лв./ кв.м. на 

месец; 
-ІІ зона   - 3.00 лв./ кв.м. на месец; 
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- села - - 1.50 лв./ кв.м. на месец; 
4. за терени за разполагане на щандове, маси и др. за временна продажба 
на цветя, мартеници, сувенири, детски играчки и др. на места, неприлежащи към 
търговски обекти: 

а/  за гр.Исперих – І зона -на ден 2,00 лв./ кв.м. на ден, на места 30,00лв./ 

кв.м; 

- ІІ зона  -на ден 1,00 лв./ кв.м. на ден, на месец 
20,00лв./ кв.м; б/ за селата на територията на община Исперих - на ден 
0,20 лв./ кв.м. на ден, 

на месец 3,00лв./ кв.м. 

(9) За ползване на места общинска собственост, върху които се организират 
панаири, събори и празници, за продажба на стоки и услуги се събира такса в размер 
1,50 лв. на кв. м. на ден. 
(10) За ползване на места общинска собственост върху които се организират 
панорами, стрелбища, циркове, моторни люлки и др. атракции се събира такса в 
размер 0,50 лв. на кв. м. на ден. 
(11) За терени за временно разполагане на строителни материали, машини, 
съоръжения, инвентар и др. без търговско предназначение и за извършване на 
товаро-разтоварна дейност: 
3. за гр.Исперих - 3,00лв./кв.м. на месец и 0,10 лв./кв.м на ден; 
4. за селата на територията на община Исперих - 1,00лв./кв.м. на месец и 0,03 

лв./кв.м на ден. 
(12) За временно ползване на терени се издават разрешения и таксите се плащат 
преди издаване на разрешението за посочения в разрешението период. 
(13) За разполагане на рекламно-информационни елементи/знамена, 
транспаранти, надписи, информационно – указатeлни табели и др./с временен 
характер на общински площи и терени се заплащат следните такси: 
3. за гр.Исперих - І зона – 8,00лв./ кв.м. на месец; ІІ зона – 6.00лв./ кв.м. на 
месец; 

 

4. за селата на територията на община Исперих - 1,00лв./кв.м. на месец. 
 

(14) При ползване на местата повече от месец се сключват договори за наем и 
таксите се плащат месечно, но не по-късно от 10-то число на текущия месец. 
(15) Квадратурата, която се предоставя за ползване, се определя от комисия, 
назначена от кмета на община Исперих. 

 

Чл.30. Таксата по чл.26 и чл.27 се събира от общински пазар, а таксата по чл.28 - от 

общинска администрация-Исперих. 

 

Раздел ІІІ 
Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други 

общински социални услуги 

 
Чл.31. За ползване на детска ясла и детска градина родителят или настойникът не 

дължи месечна такса. 

Чл.32 (1) За ползване на Детска млечна кухня, гр.Исперих към яслените групи в ОДЗ 

„Първи юни“ гр.Исперих родителите и/или настойниците заплащат такса в размер на 2,45 

лв (два лева и четиридесет и пет стотинки) за дневна порция. 
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(4) Кухнята предлага храна на деца от 10-месечна до 3-годишна възраст, 
отглеждани в домашна обстановка. 
(5) Регистрация на желаещите за получаване на храна от детската кухня ще се 
извършва чрез подаване на писмено заявление, придружено от бележка от личния 
лекар с указания за се издава абонаментна карта. След издаване на абонаментна 
карта родителят/настойникът придобиват право да закупуват купони. 

Чл.33. (1) За ползване на лагер -“Сборяново” от ученици се заплаща такса на ден в 

размер на 2,00лв. 

(2) За ползване на лагер -“Сборяново” от външни ползватели се заплаща 
такса на ден в 

размер: 

3. индивидуална нощувка за легло - 6,00лв.; 
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4. организирани групи над 5/пет/ човека за легло -5,00лв. 
(3) Храната се заплаща допълнително, съобразно разхода на хранителните 

продукти. 
(4) Таксата се заплаща от ползвателя преди ползване на услугата. 

 

Чл.34. (1) За ползване на лагер „Св. Св. Константин и Елена“ гр.Варна се заплаща 

такса, както следва: 

 

1. бунгала № 1, 2 и 3 (с по 4 /четири/ легла) - 20.00лв./ден/бунгало; 

2. бунгало № 4 (с 3 /три/ легла) - 20.00лв./ден/бунгало; 

3. бунгала № 5, 6, 7 и 8 (с по 4 /четири/ легла) - 32.00лв./ден/бунгало; 

4. бунгала № 9 и 10 (с по 2 /две/ легла) - 10.00лв./ден/бунгало. 

 
(2) Таксата се заплаща от ползвателя преди ползване. 

 
Чл.35. (1) Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, 

заплаща месечна такса в размер на съответстващата на реалните разходи за ползваната 

услуга. 

(4) Разходите по ал.1 включват месечните разходи за: храна по заявка, 
транспортни разходи за разнасяне на храната, хигиенни материали, както и 
съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия и вода за 
приготвяне на храната, канализация и битови отпадъци. Месечните разходи се 
намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и 
юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски 
програми и благотворителност. 
(5) Месечните такси се начисляват и събират от длъжностното лице в Домашен 
социален патронаж и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на месеца, 
следващ месеца, за който се дължат. 

 

Чл. 36. (1) Такса за ползване на градски стол гр.Исперих: 
 

1. малка зала - 30.00лв./ден; 

2. голяма зала - 130.00лв./ден; 

3. малка зала, включително кухня - 50.00лв./ден; 

4. голяма зала, включително кухня - 150.00лв./ден; 

5. кухня - 3.00лв./час 
+ ел.енергия и 
вода. 

 

(2) Такса за ползване на заседателна зала на Община Исперих – 20.00 лв./ден; 

(3) Такса за ползване на ритуална зала на Община Исперих – 30.00 лв./ден; 

(4) Такса за ползване на зала в с.Подайва – 150.00 лв./ден. 
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Раздел IV 
 

Такса за технически услуги по устройство на територията 

 
Чл.37 Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината и 

обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, 
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строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии. 

Чл.38 Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, 

ползватели на услугата, при предявяване на искането. 

Чл.39 Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските 

органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст. 

Чл.40 Размерът на таксите за технически услуги се определя съгласно Таблица с 

унифицираните наименования на услугите при Община Исперих в съответствие с раздел II 

на глава I от настоящата наредба. 

 

Раздел V 
Такса за административни услуги 

 
Чл.41 (1) Общински съвет – Исперих определя размера на таксите за административни 

услуги, предоставяни от Община Исперих. 

(4) Наименованията на услугите, предоставяни от Община Исперих, ведно с 
унифицираните за тях кодове, цените за тях и сроковете за изпълнението им са 
посочени в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях, 
която е неразделна част от тази наредба. 

(5) Извън случаите на чл.7, ал.3 от тази наредба, срокът за извършване на 
съответната услуга започва да тече след заплащане на определената за нея цена по 
сметка на Община Исперих, а в случаите, в които такса не се дължи – от заявяването 
на услугата. 

 

Чл.42 Таксите за административни услуги могат да се заплатят в брой или чрез ПОС-

терминал на гише „Каса“ в отдел „Местни данъци и такси“ или по банков път по сметка на 

Община Исперих, посочена в официалната интернет-страница на Общината. 

 

Раздел VI 
Такса за откупуване на гробно място 

 
Чл.43 (1) За ползване на гробни места над 8 (осем) години се заплащат еднократно 

такси, както следва: 

5. до 15 години – 15,00лв; 
6. за вечни времена – 60,00лв.; 
7. за ползване на семейни гробни места – 15,00лв. 
8. за придадени по регулация маломерни гробни места - съответната част от 

таксата, определена за гробното място – 10,00лв. 
(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т.1 и т.2, намалени с 50 %. 

 

Раздел VII 
 

Такса за притежаване на куче 

 
Чл.44 В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът му с 

постоянен адрес/седалище на територията на община Исперих подава декларация по чл.117 
от Закона за местните данъци и такси по образец (приложение № 4 от Наредбата) в отдел 
„Местни данъци и такси“ при Община Исперих. 

 
Чл.45 (1) Всеки собственик на куче, който е с постоянен адрес/седалище на територията 

на община Исперих, заплаща годишна такса за притежаване на куче, съобразно Таблица на 
услугите с унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих, която е 
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неразделна част от тази наредба, в срока по чл.118, ал.1 от Закона за местните данъци и 
такси. 

(5) Разпоредбата на ал.1 не се отнася за освободените от заплащане на такса 
собственици на кучета по чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската 
дейност. 

(6) Таксата по ал.1 се заплаща в Отдел “Местни данъци и такси” при Община 
Исперих. 

(7) Приходите от събраните такси по ал.1 се използват съобразно чл.175, ал.3 от 
Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл.118, ал.2 от Закона за местните 
данъци и такси за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените 
кучета. 
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Раздел VIII 
 

Такса за ползване на лечебни растения 

от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост 

 
Чл.46 За ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска 

собственост се заплащат следните такси: 

№ 
по Наименование Мярка Такса 

ред (лв.) 
I. Билки (в сурово състояние)   

1. Грудки, корени, коренища   

 - божур, иглика, лудо биле,   

 ранилист, решетка, ягода горска кг 0,09 
 - кукуряк, папрат мъжка, папрат   

 сладка, чемерика кг 0,07 
 - бъзак, гръмотрън, синя жлъчка кг 0,02 
 - глухарче, девесил, оман чер,   

 пищялка, чобанка кг 0,01 
 - други кг 0,01 
2. Листа   

 - мечо грозде кг 0,08 
 - боровинка червена и черна,   

 лудо биле кг 0,04 
 - бръшлян, чобанка кг 0,01 
 - глог, живовлек, леска, липа,   

 люляк, оман чер, ягода горска кг 0,01 
 - бреза, върба, къпина, лопен,   

 малина, подбел кг 0,01 
 - други кг 0,01 
3. Стръкове   

 - блатно кокиче кг 0,10 
 - горицвет, лазаркиня кг 0,03 
 - гълъбови очички, зайча сянка,   

 залист бодлив, лечебен исоп,   

 прозориче жълто, шапиче кг 0,05 
 - зимзелен, лудо биле, ранилист,   

 теменуга миризлива, чубрица   

 планинска кг 0,04 
 - дяволска уста, кантарион жълт,   

 кантарион червен, мащерка,   

 очанка, риган обикновен кг 0,01 
 - великденче, върбинка, жаблек,   

 златна пръчица, изсипливче, кам-   

 шик, лепка, медуница, миши уши,   

 пача трева, пелин обикновен, по-   

 дъбиче бяло, подъбиче червено,   

 пчелник, равнец бял кг 0,01 
 - врабчови чревца, вратига, глу-   

 харче, еньовче, змийско мляко,   

 имел бял, комунига жълта, мок-   

 реш, оман чер, росопас, теменуга   
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 трицветна, хвощ кг 0,01 
 - други кг 0,01 

4. Цветове   

 - липа кг 0,05 
 - божур, иглика кг 0,05 
 - метличина, паричка, подбел,   

 ралица, слез, тъжник блатен кг 0,01 
 - акация бяла, бъз кг 0,01 
 - вратига, глог, равнец бял кг 0,01 
 - други кг 0,01 
5. Плодове   

 - боровинка червена и черна,   

 хвойна червена кг 0,15 
 - хвойна сибирска кг 0,10 
 - кисел трън, къпина, малина кг 0,04 
 - бъз, глог, конски кестен,   

 киселица кг 0,01 
 - бъзак, трънка кг 0,01 
 - други кг 0,01 
6. Семена   

 - есенен минзухар кг 0,15 
 - други кг 0,08 
7. Пъпки   

 - странични борови връхчета кг 0,10 
 - бяла бреза, черна топола кг 0,10 
 - други кг 0,08 
8. Кори   

 - мъждрян, ясен кг 0,20 
 - зърнастец, кисел трън, леска кг 0,10 
 - върба кг 0,05 
 - дъб кг 0,03 
 - бреза кг 0,02 
 - други кг 0,03 
9. Лишеи   

 - исландски кг 0,10 
10. Водорасли кг 0,30 
II. Генетичен материал за култи-   

 вирано отглеждане, включител-   

 но при лабораторни условия,   

 за създаване на колекции или   

 за възстановяване на други места   

 в природата   

1. От защитени лечебни растения   

 - плодове 100 г 20,00 
 - семена 100 г 50,00 
 - резници бр. 2,00 
2. От лечебни растения под спе-   

 циален режим на опазване   

 и ползване   

 - луковици, грудки, коренища бр. 1,00 
 - плодове 100 г 5,00 
 - семена 100 г 10,00 
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 - резници бр. 0,50 
3. От други лечебни растения   

 - луковици, грудки, коренища от   

 всички видове, с изключение на   

 описаните бр. 0,10 
- лук (всички видове), перуника   

(всички видове) бр. 0,20 
- ботурче есенно (есенна циклама) бр. 1,00 
- плодове 100 г 2,00 
- семена 100 г 5,00 
- резници бр. 0,10 
 

 

 

Глава трета 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.1. Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване 

или освобождаване от такса,се наказва с глоба от 50 до 200 лева, а юридическите лица и 

едноличните търговци- с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева. 

 

Чл.2. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят 

от определени от кмета длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от 

Кмета на общината. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 
§ 1. По смисъла на тази Наредба: 

3. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които 
конкретният ползвател не може да бъде определен. 

4. “Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят 
публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1. Тази наредба се приема на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси 

и чл.21, ал.2 във вр. с ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 

§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 11 на Общински съвет– Исперих,приета с 

Решение № 301 по Протокол №36 от 20.12.2013год. на ОбС – Исперих; изм.и доп. с Решение 

№ 525  по  протокол № 58 от 27.05.2015г на ОбС – Исперих, изм. и доп с Решение № 104 по 

протокол № 11 от 28.04.2016 г. на ОбС – Исперих, изм. и доп. с Решение №155 по Протокол 

№14 от 30.06.2016г. на ОбС – Исперих, изм. с Решение №166 по Протокол №15 от 28.07.2016г. 

на ОбС – Исперих, доп. с Решение №191 по Протокол №16 от 25.08.2016г. на ОбС – Исперих, 

изм. с Решение № 368 по Протокол № 32 от 29.06.2017г. на ОбС – Исперих; доп. с Решение № 

398 по протокол № 35 от 27.09.2017 г. на ОбС – Исперих; изм. и доп. с Решение № 449 по 

протокол 39 от 29.12.2017г. 

§ 3. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се 

завършва по реда на тази наредба досежно стойността и срока за изпълнение. 
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§ 4. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от 

кмета на община Исперих или определени от него длъжностни лица. 

§ 5. Тази Наредба е приета на заседание на Общински съвет - Исперих, проведено на 

24.04.2019 г. с Решение № 685 по протокол № 61 т 6 от дневния ред и е подпечатана с 

официалния печат на Общински съвет – Исперих и влиза в сила от 24.04.2019 година. 

 
 

 Адв. Даниел Димитров Йорданов 

 Председател на Общински съвет Исперих 

 

 Приложения 1, 2, 3 и 4 са неразделна част от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Исперих. 
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ДО           Приложение № 1 

КМЕТА НА 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за определяне на такса за битови отпадъци 

/по чл. .. от Наредбата №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Исперих/ 
 

1. от....................................................................................................................................................... 

/наименование на предприятието или собствено, бащино и фамилно име на лицето/ 

2. ЕГН /ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/............................................................. 

3. Данъчен №............................................БУЛСТАТ........................................................................... 

4.Адрес.................................................................................................................................................... 
/седалище на предприятието или адрес по местоживеене на лицето/ 

5. Данъчен адрес ................................................................................................................................... 

6. Чрез...................................................................................................................................................... 
/име - собствено, бащино, фамилно име на представителя или пълномощника/ 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 
Декларираме, в качеството на данъчнозадължени лица, че имот с партиден 

№............................... 

представляващ.......................................................................................................................................... 
/земя,сгради или земя и сгради/ 

находящ се на адрес ................................................................................................................................. 
/град, община, ж.к., улица, блок, вход, апартамент, етаж/ 

през  година таксата за битови отпадъци ще се определя в зависимост от 

количеството изхвърлени отпадъци и ще използваме следните съдове за 

битовиотпадъци: 

тип ........................................... брой 

тип ........................................... брой 

Прилагам: 

Копие от …… бр. банково бордеро /квитанция за платена такса смет за настоящата  
година. 

Известно ми е, че за невярно подадени данни, нося отговорност по чл. 313 от НК и ще 

заплатя таксата по чл.17, ал. 2, т. 2.2 от Наредба № 11 на Общинския съвет за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услугите. 

 

Дата..........................   Подпис на декларатора: .................................. 
/печат/ 

 Кратки указания: 

 От кого се подава – Декларацията се подава от всички данъчно задължени лица (собственици 

или ползватели) или упълномощен от тях представител. 

 Кога се подава– Декларацията се подава в случаите, в които собствениците или ползвателите 

на един имот желаят таксата за битови отпадъци за имота да се определя в зависимост от 

количеството на битовите отпадъци, като се посочват вида, вместимостта (куб.м.) на съда и 

броя на използваните съдове за битови отпадъци. 

 Срок на подаване– Декларацията се подава до 30 ноември на предходната година. За 

придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на 

придобиването им. 
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 Къде се подава– Декларацията се подава в Деловодството на община Исперих, ул. “Васил 

Левски” № 70. 
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Приложение № 2 

ДО 

КМЕТА НА 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване 
/по чл. .. от Наредбата № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Исперих/ 

1. от .................................................................................................................... ЕГН ............................ 
/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/ 

адрес ......................................................................................................................................................... , 
/адрес по местоживеене на лицето или седалището на юридическото лице/ 

 
2. и .................................................................................................................... ЕГН ............................ 

/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/ 

 
3. и .................................................................................................................... ЕГН ............................ 

/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/ 

 

 
4. и...................................................................................................................... ЕГН ............................ 

/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/ 

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 
 

Декларираме, в качеството си на данъчно задължени лица, че имот с: партиден № 

.......................................... представляващ ........................................................ 

/земя, сграда или земя и сграда/ Находящ се на адрес 

........................................................................................................................................................ 
/град, община, ж.к., улица, блок, вход, апартамент, етаж/ 

няма да се използва през цялата................................................ година. 

Известно ми е, че за невярно подадени данни, нося отговорност по чл. 313 от 

НК. Давам изричното си съгласие да се извършват проверки от общинска 

администрация за спазване условията по декларацията. 

 
 

Дата.......................... Подпис на декларатора/те: 

 
 

1. .................................. 

2. .................................. 

3. ................................... 

4. ................................. 
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Приложение № 3 

 

ДО ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
От .............................................................................................................................................................. , 
постоянен  или  настоящ  адрес:  гр./с. .................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
ул. (ж.к.) ................................................................................................................................................ , 
тел. ………………………., факс ………………………, електронна поща ……………….............. 

 
Моля да бъде образувано производство за предоставяне на 

.................................................................................................................................................................... 

(посочва се наименованието на административната услуга) 

Услугата се предоставя от ...................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

(посочва се органът, компетентен да издаде административния 
акт) 

Във връзка с производството моля да бъдат издадени и изпратени до компетентния 
орган следните документи: 

1. ............................................................................................ 

2. ............................................................................................ 

(посочват се информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат 
осигурени и изпратени до компетентния орган от органа, пред когото е подадено 
искането) 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

[_] Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес ........................................................................ , 
 

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за 
вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни 
цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

[_] като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

[_] като вътрешна куриерска пратка 

[_] като международна препоръчана пощенска пратка 

[_] Лично от звеното за административно обслужване при компетентния орган 

[_] По електронен път на електронна поща 

Приложени документи: 

[_] Заявление до компетентния орган по образец, утвърден от него за съответната услуга. 
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[_] Информация или документи, изисквани от компетентния орган за извършване на услугата, 
ако такива се изискват. 

[_] Документ за платена такса, ако такава се изисква. 

Дата: Подпис: 
 

Гр./с. …………………………… ( .................................... ) 
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Приложение№ 4 

 

 

Вх. №…..........…./...……г.  

ДО ОБЩИНА ИСПЕРИХ  

ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА 

ТЕРИТОРИЯТА, 

ИНФРАСТРУКТУРА, ЕКОЛОГИЯ, 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“, ОТДЕЛ 

„МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 117 от ЗМДТ 

за притежаване на куче 
 

1. От ………………………………………..…………........................................................................ 
(собствено, бащино и фамилно име/фирма на гражданина/предприятието) 

с ЕГН/ЛНЧ или служебен № на чужд гражданин: …………………….......................................… 

БУЛСТАТ: ……………………… 

Постоянен адрес/седалище: ................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

л.к. № ......................................., издадена на ........................................... от ..................................... 

4. Настоящата декларация подавам в качеството си на собственик на куче порода ......... 

......................................................................................, придобито на ................................................ 
(дата на придобиване) 

5. Основания за освобождаване на собственика на куче от такса - чл.175, ал. 2 от 
Закона за ветеринарно-медицинската дейност: 

 
кучето принадлежи на лице с увреждане /прилага се копие на решение на ТЕЛК на 

собственика на кучето/; 

кучето е служебно куче в организация на бюджетна издръжка;  

кучето се използва за опитни цели; 

кучето се използва от Българския червен кръст; 

кучето е кастрирано /прилага се документ от ветеринарния лекар/; 

кучето придружава или охранява селскостопански животни, които се отглеждат в 

регистриран животновъден обект. 

 

Дата……………. Подпис на декларатора:………………….. 

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл.313 от НК.
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№ по 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА УСЛУГА БЪРЗА УСЛУГА ЕКСПРЕСНА УСЛУГА    ПРАВНО 

ОСНОВАНИЕ 

ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

срок 

(раб. дни) 

цена 

(лв.) 

срок-

дни 

цена 

(лв.) 

срок-дни цена 

(лв.) 

  

ГРАО 

1 2052 Издаване на 

удостоверение за 

раждане - оригинал 

веднага безплатно  -   -   -   -  Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

43, ал. 6 и чл. 88, 

ал. 1, т. 1 във 

връзка с чл. 40, ал. 

1, изр. второ; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 2, т. 1 

2 2076 Издаване на 

удостоверение за 

раждане - дубликат 

5 5,00 3 6,00  до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

88 ал. 1, т. 1 във 

връзка с чл. 40, ал. 

1, изр. трето;                                                                                                                                      

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 4 

3 1999 Издаване на 

удостоверение за 

сключен граждански 

брак - оригинал 

веднага безплатно  -   -   -   -  Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

88 ал. 1, т. 2 във 

връзка с чл. 40, ал. 

1, изр. второ; 
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Закон за местните 

данъци и такси чл. 

110, ал. 2, т. 2 

4 2037 Издаване на 

удостоверение за 

сключен граждански 

брак-дубликат 

5 5,00 3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

88 ал. 1, т. 2 във 

връзка с чл. 40, ал. 

1, изр. трето;                                                

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 4 

5 2038 Издаване на 

удостоверение за 

липса на съставен акт 

за гражданско 

състояние (акт за 

раждане, акт за смърт)  

 -   -   -   -  до 8 работни 

часа  

5,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

88 ал. 4 и чл. 24, 

ал. 1; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 3 

6 2019 Издаване на 

препис-извлечение от 

акт за смърт за първи 

път  

веднага безплатно  -   -   -  - Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

88, ал. 1, т. 3 във 

връзка с чл. 40 ал. 

1, изр. второ;  

Закон за местните 

данъци и такси чл. 

110, ал. 2, т. 3 



234  

7 2034 Издаване на 

препис-извлечение от 

акт за смърт за втори 

и следващ път  

5 5,00 3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

88, ал. 1, т. 3 във 

връзка с чл. 40 ал. 

1, изр. трето;                                                

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 4 

8 2016 Издаване на 

удостоверение за 

наследници 

5 3,00 3 6,00 до 8  работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

24, ал. 1 и чл. 106, 

ал. 1, т. 1 във 

връзка с чл. 5, т. 2;                                              

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 1;  

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 
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15.05.2012 г.) – чл. 

9 - 12 

9 2075 Издаване на 

удостоверение за 

семейно положение, 

съпруг/а и деца  

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

24, ал. 1 и чл. 106, 

ал. 1, т. 1, във 

връзка с чл. 5, т. 4; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 6;  

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 
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министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

14 

10 2036 Издаване на 

удостоверение за 

съпруг/а и родствени 

връзки 

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

24, ал. 1 и чл. 106, 

ал. 1, т. 1 във 

връзка с чл. 5, т. 2;  

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 7;  

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 
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министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

15 
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11 2092 Издаване на 

удостоверение за 

идентичност на лице с 

различни имена  

  не се дължи такса   не се дължи 

такса 

  не се дължи 

такса 

Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

24, ал. 1 и чл. 106, 

ал. 1, т. 1, във 

връзка с чл. 5, т. 1; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 2; 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

18, Решение № 

166 по Протокол 

№ 15 от 28.07.2016 

г. на ОбС Исперих 
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12 2017  Издаване на 

удостоверение за 

сключване на брак от 

български гражданин 

в чужбина 

5 5,00 3 10,00 до 8 работни 

часа 

15,00 Закон за 

гражданската 

регистрация  - чл. 

24 ал. 1 и чл. 106 

ал.1 т.1 във връзка 

с чл. 5, т. 4 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 6 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

20 
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13 2073 Издаване на 

удостоверение за 

снабдяване на чужд 

гражданин с документ 

за сключване на 

граждански брак в 

Република България 

5 5,00 3 10,00 до 8 работни 

часа 

15,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

24 ал. 1 и чл. 106 

ал. 1 т. 1 във 

връзка с чл. 5, т. 4 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 6 

и т. 11 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

21 
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14 2129 Издаване на 

удостоверение за 

постоянен адрес - за 

първи път 

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

дни  

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

95 и 98 във връзка 

с чл. 5, т. 3, чл. 

106, ал. 1, т. 

1;Закон за 

местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 

1, т. 8;Наредба № 

РД-02-20-6 от 

24.04.2012 г. за 

издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

22 
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15 2056 Издаване на 

удостоверение за 

промяни по  

постоянен адрес, 

регистриран след 

2000г. 

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

24 във връзка  с 

чл. 5, т. 3 и чл. 

106, ал. 1, т. 1;               

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 8; 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

24 
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16 2079 Издаване на 

удостоверение за 

постоянен адрес след 

подаване на заявление 

за заявяване или за 

промени на  

постоянен адрес. 

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

106, ал.1, т. 1;                                                                                                                                                                     

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 8; 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

22, ал. 2 
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17 2128 Издаване на 

удостоверение за 

постоянен адрес при 

вече регистриран 

постоянен адрес 

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

дни  

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

95 и чл. 98;                                                                                                                                                                              

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 

8;Наредба № РД-

02-20-6 от 

24.04.2012 г. за 

издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

22, ал. 1 
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18 2074 Издаване на 

удостоверение за 

настоящ адрес за 

първи път 

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

дни  

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

96 и 99 във връзка 

с чл. 5, т. 3, чл. 

106, ал.1, т.  1; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 8; 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

23 и чл. 25 
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19 1997 Издаване на 

удостоверение за 

настоящ адрес при 

вече регистриран 

настоящ адрес 

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация -  чл. 

106, ал. 1, т. 1; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 8; 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

23, ал. 1 
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20 2107 Издаване на 

удостоверение за 

настоящ адрес след 

подаване на адресна 

карта за заявяване или 

за промяна на 

настоящ адрес 

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация -  чл. 

96 и чл. 99; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 8; 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

23, ал. 2 
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21 2104 Издаване на 

удостоверение за 

промени на настоящ 

адрес регистриран 

след 2000 година 

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация -  чл. 

24, във връзка с 

чл. 5, т. 3 и чл. 

106, ал. 1, т. 1; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 8; 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

25, ал. 2 
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22 2108 Издаване на 

удостоверение за 

правно ограничение 

5 5,00 3 8,00 до 8 работни 

часа 

10,00 Закон за 

гражданската 

регистрация – чл. 

24, ал. 1; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 12; 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. обн., ДВ, бр. 37 

от 15.05.2012 г.) – 

чл. 17 

23 2057 Издаване на 

удостоверение за 

родените от майката 

деца 

5 5,00 3 8,00 до 8 работни 

часа 

10,00 Закон за 

гражданската 

регистрация – чл. 

24, ал. 1 във 

връзка със Закона 

за семейни 

помощи за деца - 

чл. 6; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 12; 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 
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развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

16 

24 2080 Съставяне на 

актове за гражданско 

състояние на 

български граждани, 

които имат актове, 

съставени в чужбина. 

7 безплатно няма  -  няма  -  Закон за  

гражданската 

регистрация - 

чл.72, ал. 3 във 

връзка с чл. 70, ал. 

1; 

Закон за местните 

данъци и такси чл. 

110, ал. 2, т. 1, 2 и 

3; 

Наредба № РД -

02-20-9 от 

21.05.2012 г. за 

функциониране на 

ЕСГР - чл. 4; 
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25 2132 Промяна в 

актове за гражданско 

състояние  

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

74 и чл. 76 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 2, т. 4 

и 7(не подлежи на 

таксуване) 

26 2110 Заверка на 

документи по 

гражданско състояние 

за чужбина 

5 5,00 3 8,00 до 8 работни 

часа 

12,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

106, ал. 1, т. 1; 

Правилник за 

легализациите, 

заверките и 

преводите  на 

документи и други 

книжа (обн., ДВ, 

бр. 73 от 

12.09.1958 г.) - чл. 

3; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 11 
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27 2138 Издаване на 

удостоверение за 

вписване в регистъра 

на населението 

5 5,00 3 10,00 до 8 работни 

часа 

15,00 Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

106, ал. 1, т. 1 във 

връзка с чл. 3, ал. 

2, т. 2; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 12; 

Наредба № РД-02-

20-6 от 24.04.2012 

г. за издаване на 

удостоверения въз 

основа на 

регистъра на 

населението 

(Издадена от 

министъра на 

регионалното 

развитие и 

благоустройството 

и министъра на 

правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 

15.05.2012 г.) – чл. 

19                                                                                                            

28 2053 Припознаване на 

дете 

Преди съставен акт за раждане - веднага; 

След съставен акт за раждане - 3 месеца 

Семеен кодекс - 

чл. 65 
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29 2033 Възстановяване 

или промяна на име 

до 30 дни от 

постъпване 

на искането 

безплатно  -   -   -   -  Закон за 

гражданската 

регистрация - чл. 

19а; 

Закон за местните 

данъци и такси чл. 

110, ал. 2, т. 7  

30 2020 Издаване на 

заверен препис или 

копие от ЛРК (личен 

регистрационен 

картон) или страница 

от семейния регистър 

на населението    

5 3,00 3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация – чл. 

106, ал. 1, т. 1; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 13; 

Наредба №1 на 

министъра на 

правосъдието и 

правната 

евроинтеграция от 

19 февруари 1999 

г. за прилагане на 

глава пета от 

Закона за 

българското 

гражданство – чл. 

15, ал. 2  
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31 2039 Издаване на 

препис от семеен 

регистър, воден до 

1978 

 -   -  3 5,00 до 8 работни 

часа 

10,00 Закон за 

гражданската 

регистрация – чл. 

106, ал. 1, т. 1; 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 110, ал. 1, т. 13; 

Наредба № 1 на 

министъра на 

правосъдието и 

правната 

евроинтеграция от 

19 февруари 1999 

г. за прилагане на 

глава пета от 

Закона за 

българското 

гражданство – чл. 

15, ал. 2  

32 2390 Комплектоване и 

проверка на 

документи към искане 

за установяване на 

българско 

гражданство 

/допитване за наличие 

на българско 

гражданство/ 

 -   -   -   -  до 8 работни 

часа 

18,00 Закон за 

българското 

гражданство чл. 

39; 

Наредба № 1 на 

министъра на 

правосъдието и 

правната 

евроинтеграция от 

19 февруари 1999 

г. за прилагане на 

глава пета от 

Закона за 

българското 
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гражданство-  чл. 

15, ал. 3,  във 

връзка с ал. 1  

33 2391 Издаване на 

удостоверение за 

настойничество и 

попечителство 

(учредено по реда на 

чл.155 от Семеен 

кодекс и по право по 

чл.173 от СК) 

до 8 работни 

часа 

безплатно  -   -   -   -  Семеен кодекс - 

чл. 153 и сл.,  

Закон за местните 

данъци и такси чл. 

110, ал. 2, т. 5 

34 Образуване на 

преписка за 

установяване на  

самоличност  

 -   -   -   -  до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

гражданската 

регистрация, чл. 

26, ал. 2; 

Закон за МВР чл. 

70 и чл. 71 

35 2000 Издаване на 

многоезично 

извлечение от акт за 

гражданско състояние 

 -   -  3 6,00 до 8 работни 

часа 

9,00 Закон за 

ратифициране на 

Конвенцията за 

издаване на 

многоезични 

извлечения от 

актове за 

гражданско 

състояние, 
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подписана на 

8.09.1976 г. във 

Виена - чл. 1; чл. 8 

36 2040 Отразяване на 

избор или промяна на 

режим на 

имуществените 

отношения между 

съпрузи 

 -   -   -   -  до 8 работни 

часа 

безплатно Семеен кодекс - 

чл. 19, ал. 2 и ал. 3 

37 Издаване на 

удостоверения от друг 

вид по искане на 

граждани 

 -   -  3 5,00 до 8 работни 

часа 

9,00 чл. 110, ал. 1, т. 12 

от Закон за 

местните данъци и 

такси 

  ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ 

1 Сключване на 

граждански брак в 

ритуална зала 

  50,00               

2 Сключване на 

граждански брак - 

изнесен ритуал 

  150,00               

3 Сключване на 

граждански брак без 

ритуал  

  5,00           

4 Изкопаване, зариване 

и оформяне на гроб 

/прав без улеи за 

дъски/ 

  43,00           
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5 Изкопаване, зариване 

и оформяне на гроб 

  43,00           

6 Транспорт от дома на 

покойника до 

гробищния парк в 

рамките на гр. 

Исперих 

  10,00           

7 Транспорт на 

покойник от и към 

други населени места 

  0,45 лв. / км           

8 Организация на 

погребение 

  10,00           

9 Траурни ритуали в зала - 30 лв.;  

на гроб - 20 лв. 

  

10 Погребални 

материали по избор на 

доставни цени 

  на доставна цена           

11 Подготовка на гробно 

място за погребение 

(отстраняване на 

плоча, цимент, 

дървета, храсти и др.). 

  20,00           

12 Изкопаване, вадене на 

кости, дезинфекция на 

старо гробно място 

  60,00           

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

1 2081 Издаване на 

удостоверение 

относно 

собствеността на 

5 5,00 3 7,00 до 8 работни 

часа 

10,00 Закон за 

общинската 

собственост чл. 

62, ал. 4   
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недвижими имоти  

2 2021 Издаване на 

удостоверение за 

наличие или липса на 

претенции за 

възстановяване на 

собствеността върху 

недвижими имоти  

5 5,00 3 7,00 до 8 работни 

часа 

10,00 Закон за 

общинската 

собственост - чл. 

62, ал. 4 

3 1988 Издаване на 

удостоверение за 

отписан имот от 

актовите книги за 

имотите - общинска 

собственост, или за 

възстановен 

общински имот  

5 5,00 3 10,00 до 8 работни 

часа 

15,00 Закон за 

общинската 

собственост чл. 

62, ал. 4 

4 2105 Установяване на 

жилищни нужди - 

картотекиране и 

издаване на 

удостоверение 

до 31.12. 5,00  -   -   -   -  Закон за 

общинската 

собственост , чл. 

45а, ал. 1 

5 Издаване на скици от 

планове на 

новообразуваните 

имоти по §4к от Закон 

за собствеността и 

ползването на 

земеделските земи 

5 10,00 3 15,00 до 8 работни 

часа 

20,00 Закон за 

собствеността и 

ползването на 

земеделските земи 

чл. 28, ал. 11 
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6 Издаване на 

удостоверения за 

отстояние на имоти 

по § 4к от Закон за 

собствеността и 

ползването на 

земеделските земи  

5 5,00 3 8,00 до 8 работни 

часа 

10,00 Закон за 

собствеността и 

ползването на 

земеделските земи 

чл. 28, ал. 11 

7 Нанасяне на 

изменения в 

плановете на 

новообразуваните 

имоти по § 4к от 

Закон за 

собствеността и 

ползването на 

земеделските земи 

5 5,00 3 8,00 3 до 8 

работни часа 

10,00 Закон за 

собствеността и 

ползването на 

земеделските земи 

чл. 28, ал. 11 

8 Заверка на скици на 

имоти по§ 4к Закон за 

собствеността и 

ползването на 

земеделските земи, от 

издаването на които 

са изтекли 6 месеца  

 -   -  3 3,00  -   -   Закон за 

собствеността и 

ползването на 

земеделските земи 

чл. 28, ал. 11 

9  2095 Справки по 

актовите книги и 

издаване на заверени 

копия от документи 

относно общинска 

собственост 

 -   -  3 0,50 лв. на 

лист 

до 8 работни 

часа  

0,80 лв. на 

лист 

Закон за 

общинската 

собственост чл. 

62, ал. 4 

10 2878 Обработване на 

заявление - 

декларация за 

обстоятелствена 

 -   -  3 10,00 до 8 работни 

часа  

12,00 Граждански 

процесуален 

кодекс, чл. 587 и 

чл. 588 



260  

проверка 

11 2059 Издаване на 

заповед за изземване 

на имот  

30 5,00  -   -   -   -  Закон за 

собствеността и 

ползването на 

земеделските земи 

- чл. 34, ал. 1 

12 2022 Справка относно 

разпределение на 

идеални части от 

общите части на 

сгради с етажна 

собственост 

7 5,00  -   -   -   -  Закон за 

общинската 

собственост - чл. 

8, ал. 2 

13 2078 Издаване на 

удостоверение за 

наличие или липса на 

съставен акт за 

общинска собственост 

 -    -  3 5,00  -   -   

Закон за 

общинската 

собственост - чл. 

62, ал. 4 

14 2095 Справки по 

актовите книги и 

издаване на заверени 

копия от документи 

относно общинска 

собственост 

 -   -   -   -  до 8 работни 

часа 

0,80 лв. на 

страница 

Закон за местните 

данъци и такси - 

чл. 115; 

Закон за 

общинската 

собственост - чл. 

62, ал. 2 

ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА 



261  

1 2027 Издаване на 

скици за недвижими 

имоти /УПИ/ 

7 20,00 3 30,00 до 8 работни 

часа 

40,00 Закон за 

устройство на 

територията; 

Закон за кадастъра 

и имотния 

регистър, 

Преходни и 

заключителни 

разпоредби - § 4, 

ал. 1, т. 1 

2 2060 Издаване 

разрешение за 

изработване на 

подробни 

устройствени планове 

7 20,00  -   -   -   -  Закон за 

устройство на 

територията - чл. 

124, ал. 3; чл. 124, 

ал. 7 

3 2001 Допускане 

изработването на 

проекти за изменение 

на подробни 

устройствени планове  

7 20,00  -   -   -   -  чл. 134, чл. 135, 

чл. 15 и § 8 от 

Преходни и 

заключителни 

разпоредби  на 

Закон за 

устройство на 

територията 

4 2117 Одобряване на 

подробен устройствен 

план   

7 40,00  -   -   -   -  чл. 129 и чл. 136 

от Закон за 

устройство на 

територията 
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5 2085 Издаване на 

удостоверение за 

нанасяне на 

новоизградени сгради 

в действащия 

кадастрален план по 

чл. 54а, ал. 3 от Закон 

за кадастъра и 

имотния регистър, във 

връзка с чл. 175 от 

Закон за устройство 

на територията 

7 20,00  -   -   -   -  чл. 54а, ал. 3 от 

Закон за кадастъра 

и имотния 

регистър, във 

връзка с чл. 175 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

6 2082 Удостоверения 

за идентичност на 

урегулиран поземлен 

имот 

7 5,00 3 10,00 до 8 работни 

часа 

15,00 чл. 16, ал. 5 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

7 Издаване на 

удостоверение за 

отстояние на казино, 

игрална зала, 

търговски обекти от 

учебно заведение и 

домове за деца, 

лишени от родителски 

грижи по Закона за 

хазарта 

7 20,00 3 30,00 до 8 работни 

часа 

40,00 Закон за местните 

данъци и такси чл. 

107, т. 5 

8 2517 Заверяване на 

преписи от документи 

и копия от планове и 

документация към тях 

7 3,00 3 6,00 1 9,00 Закона за местните 

данъци и такси - 

чл. 107, т. 6 
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9 2018 Удостоверение 

за административен 

адрес на поземлени 

имоти 

7 10,00 3 15,00 до 8 работни 

часа 

20,00 Закон за кадастъра 

и имотния 

регистър § 4, във 

връзка с чл. 27, ал. 

1, т. 1; §. 1, т. 10 

10 2114 Издаване на 

заповед за учредяване 

право на преминаване 

през чужди поземлени 

имоти 

7 30,00  -   -   -  - чл. 192, ал. 2 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

11 2116 Прокарване на 

временен път до 

урегулирани 

поземлени имоти, 

които имат лице по 

проектирани нови 

улици 

2 месеца 60,00  -   -   -   -  чл. 190; чл. 191 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ 

1 2083 Издаване скица-

виза за проучване и 

проектиране  

30 30,00  -   -   -   -  чл. 140, ал.5 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

2 2054 Разглеждане и 

одобрявяне на 

инвестиционни 

проекти, по които се 

издава разрешение за 

строеж 

14 0.2% в/у 

 проектната 

стойност, но не 

по-малко от 30,00 

лв и не по-вече  

от 5000,00 лв. 

 -   -   -   -  чл. 142; чл. 144; 

чл. 145, ал. 1 и ал. 

3 от Закон за 

устройство на 

територията 
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3 2112 Издаване на 

разрешение за строеж  

7 30,00  -   -   -   -  чл. 148, ал. 4 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

4 2025 Разрешаване 

изработването на 

комплексен проект за 

инвестиционна 

инициатива  

7 20,00  -   -   -   -  чл. 150, ал. 1 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

5 2130 Издаване на 

разрешение за строеж 

без одобряване на 

инвестиционни 

проекти 

7 30,00  -   -   -   -  чл. 148, ал. 2, във 

връзка с: чл. 147, 

ал. 1; чл. 153 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

6 2113 Презаверяване 

на разрешение за 

строеж, което е 

изгубило действието 

си поради изтичане на 

срока  

7 15,00  -   -   -   -  чл. 153, ал. 3 и ал. 

4 от Закон за 

устройство на 

територията 

7 1989 Издаване на 

разрешения за 

поставяне на 

преместваеми обекти  

7 100,00  -   -   -   -  чл. 56, ал. 1, 2 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

8 1990 Осъществяване 

на контрол по 

строителството при 

откриване на 

строителна площадка 

и определяне на 

строителна линия и 

ниво на строежа 

7 40,00  -   -   -   -  чл. 157, ал. 2; чл. 

158, ал. 1 от Закон 

за устройство на 

територията 



265  

9 2098 Проверка за 

установяване на 

съответствието на 

строежа с издадените 

строителни книжа и за 

това, че подробният 

устройствен план е 

приложен по 

отношение на 

застрояването 

3 20,00  -   -   -   -  чл. 159, ал. 1 и ал. 

3 от Закон за 

устройство на 

територията 

10 2062 Регистриране и 

въвеждане на строежи 

в експлоатация, 

издаване на 

удостоверение за 

въвеждане в 

експлоатация за 

видовете строежи от 

IV и V категория 

7 80-120, според 

вида на строежа и 

предназначението 

му 

/преустройство, 

жилищни и 

обществени 

сгради/ 

 -   -   -   -   чл. 177, ал. 3 и ал. 

4 от Закон за 

устройство на 

територията 

11 2042 Издаване на 

разрешение за 

разкопаване на 

улични и тротоарни 

настилки и вътрешно 

квартални 

пространства (за 

строежи с влязло в 

сила разрешение за 

строеж)  

7 100,00  -   -   -   -  чл. 148, ал. 4 от  

Закон за 

устройство на 

територията 
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12 2063 Издаване на 

констативни 

протоколи и 

удостоверения за 

степен на 

завършеност на 

строежи  

7 20,00  -   -   -   -  чл. 181, ал. 2 от  

Закон за 

устройство на 

територията; 

чл. 4, ал. 3 от 

Закон за местните 

данъци и такси 

13 2043 Издаване на 

заповед за учредяване 

на право на 

прокарване на 

отклонения от общи 

мрежи и съоръжения 

на техническата 

инфраструктура през 

чужди имоти  

7 20,00  -   -   -   -  чл. 193, ал. 3 от  

Закон за 

устройство на 

територията 

14 2041 Издаване на 

разрешение за строеж 

в поземлени имоти в 

горски територии без 

промяна на 

предназначениетоо 

7 30,00  -   -   -   -  чл. 59, ал. 2, във 

връзка с: чл. 8, т. 

3; чл. 12, ал. 3 от  

Закон за 

устройство на 

територията 

15 1992 Включване на 

земеделски земи в 

границите на 

урбанизираните 

територии 

1 месец  -   -   -   -   -  § 4, ал. 3; § 4, ал. 5 

от Закон за 

собствеността и 

ползването на 

земеделските земи 

16 2084 Издаване на 

удостоверение за 

търпимост на строеж 

7 30,00 3 50,00  -   -   § 16 от ДР на  

Закон за 

устройство на 

територията 
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17 2024 Одобряване на 

проект-заснемане на 

извършен разрешен 

строеж, когато 

одобрените 

инвестиционни 

проекти са изгубени 

7 0,2 % от СМР  -   -   -   -  чл. 145, ал. 5 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

18 2519 Издаване на 

заверен препис от 

решение на Общински 

експертен съвет 

7  -   -   -   -   -  чл. 128, ал. 8; чл. 

142, ал. 6, т. 1 от  

Закон за 

устройство на 

територията 

19 Удостоверение за 

функциониране на 

строеж VI категория 

7 20,00  -   -   -   -  чл. 178, ал. 2 от  

Закон за 

устройство на 

територията 

20 Издаване на 

удостоверение за 

функциониране на 

обект, съгласно 

преустройство по чл. 

151 от Закон за 

устройство на 

територията 

7 20,00  -   -   -   -  Закон за 

устройство на 

територията чл. 

151 

21 Издаване на 

удостоверение за 

функциониране на 

преместваем обект 

7 20,00  -   -   -   -  Закон за 

устройство на 

територията чл. 

56, Закон за 

местните данъци и 

такси чл. 107, т. 5 
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22 1991 Издаване на 

удостоверения, че 

обособените дялове 

или части отговарят 

на одобрени за това 

инвестиционни 

проекти за 

извършване на 

доброволна делба.  

7 30,00 3 50,00  -   -  чл. 202 и чл. 203 

от Закон за 

устройство на 

територията 

23 2667 Одобряване на 

План за управление на 

строителните 

отпадъци и/или План 

за безопасност и 

здраве 

14 20,00 7 30,00 3 40,00 чл. 156б от Закон 

за устройство на 

територията 

24 2097 Проверка за 

спазване 

определената линия 

на застрояване, 

заснемане и нанасяне 

на мрежи и 

съоръжения на 

техническата 

инфраструктура 

7 40,00  -   -   -   -  чл. 74, ал. 2 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

25 2061 Допускане на 

изменения в одобрен 

инвестиционен проект 

14 0.2% в/у 

 проектната 

стойност, но не 

по-малко от 40,00 

лв. и не по-вече  

от 5000,00 лв. 

 -   -   -   -  чл. 154, ал. 1; чл. 

154, ал. 5 от Закон 

за устройство на 

територията 
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26 2100 Издаване на 

разрешение за 

поставяне на 

рекламно-

информационни 

елементи 

7 100,00  -   -   -   -  чл. 57, ал. 1 от 

Закон за 

устройство на 

територията 

27 2101 Издаване на 

разрешение за 

специално ползване 

на пътя чрез 

изграждане на 

рекламно съоръжение 

7 50,00  -   -   -   -  Наредба за 

специално 

ползване на 

пътищата (обн., 

ДВ, бр. 62 от 

13.07.2001 г.) - чл. 

13, ал. 1 

28 2121 Издаване на 

разрешение за 

специално ползване 

чрез експлоатация на 

рекламно съоръжение 

в обхвата на пътя и 

обслужващите зони 

7 60,00  -   -   -   -  Наредба за 

специално 

ползване на 

пътищата (обн., 

ДВ, бр. 62 от 

13.07.2001 г.) - чл. 

16, ал. 1 

29 2055 Одобряване на 

инвестиционен проект 

за съдебна делба с 

ЕСУТ 

14 40,00  -   -   -   -  чл. 203 от Закон за 

устройство на 

територията 

30 Издаване на 

удостоверение от друг 

вид от главен 

архитект по искане на 

граждани 

7 20,00  -   -   -   -  чл. 110, ал. 1, т. 12 

от Закон за 

местните данъци и 

такси 

ОБЩИ 
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1 2058 Издаване на 

справки по искане на 

съдебни изпълнители 

7 според вида на 

заявената услуга 

 -   -   -   -  Граждански 

процесуален 

кодекс чл. 431 

2 2072 Нотариално 

удостоверяване на 

верността на преписи 

и извлечения от 

документи и книжа 

 -   -   -   -  Съгласно 

тарифата за 

нотариалните 

такси към 

Закона за 

нотариусите 

и 

нотариалната 

дейност 

до 8 работни 

часа 

 Закона за 

нотариусите и 

нотариалната 

дейност - чл. 83 

3 2784 Вписване в 

регистър на местните 

поделения на 

вероизповеданията 

7 безплатно  -   -   -   -  Закон за 

вероизповеданията 

чл. 19 

ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ 

1 2029 Регистрация на 

собственици на пчели 

и пчелни семейства 

/Извършва се от 

кметствата/ 

7  -   -   -   -   -  Закон за 

пчеларството чл. 

8, ал. 4 

2 Разрешение за 

настаняване или 

преместване на 

временен пчелин 

7  -   -   -   -   -  Закон за 

пчеларството чл. 

14; 

Закон за горите чл. 

70, ал. 5 и ал. 6 

3 Вписване в 

информационен 

търговски масив 

/търговска дейност в 

7 25,00  -   -   -   -  Наредба № 8 на 

ОбС Исперих 
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стационарни и 

преместваеми обекти/ 

4 Издаване на  

разрешение за 

удължено работно 

време на заведения за 

хранене, развлечение. 

7 20,00  -   -   -   -  Наредба № 8 на 

ОбС Исперих; 

Закон за защита от 

шума в околната 

среда чл. 22, ал. 1, 

т. 4 във връзка с 

чл. 16а  

5 2008 Вписване на 

промени в 

обстоятелствата за 

категоризирани 

заведения за хранене 

и развлечения и 

издаване на 

удостоверение 

14 дни  Съгласно чл. 3, 

ал. 1 от Тарифа за 

таксите по закона 

за туризма 

 -   -   -   -  Закон за туризма 

чл. 169, във връзка 

с чл. 168, ал. 2 

6 2048 Вписване на 

промени в 

обстоятелствата за 

категоризирани 

средства за подслон 

или места за 

настаняване и 

издаване на 

удостоверение 

7 Съгласно чл. 3, 

ал. 1 от Тарифа за 

таксите по закона 

за туризма 

 -   -   -   -  Закон за туризма 

чл. 169, във връзка 

с чл. 168, ал. 2 
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7 Издаване на 

разрешение за 

извършване на 

търговска дейност на 

открито 

7 25,00  -   -   -   -  чл. 16 от Наредба 

№ 8 на ОбС,  

Исперих; 

Закон за местното 

самоуправление и 

местната 

администрация чл. 

21, ал. 1,т. 13;  

Закон за Местните 

данъци и такси чл. 

72 - 80 

8 2088 Категоризация 

на заведения за 

хранене и 

развлечение. 

30 дни  Съгласно чл. 3, 

ал. 1 от Тарифа за 

таксите по закона 

за туризма 

 -   -   -   -  Закон за туризма - 

чл. 128, т. 1 и 2; 

9 2047 Категоризация 

на места за 

настаняване 
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10 2047 Категоризация 

на средства за 

подслон и места за 

настаняване 

2 месеца  категоризиране 

на средства за 

подслон – хотели 

и мотели 

 

до 30 стаи – 500 

лв.; 

31-150 стаи – 

1200 лв.; 

151-300 стаи– 

1900 лв.; 

301-500 стаи– 

2800 лв.; 

над 500 стаи – 

5000 лв. 

 

категоризиране 

на места за 

настаняване - 

пансиони, 

почивни станции, 

семейни хотели, 

самостоятелни 

стаи, къщи, 

бунгала, 

къмпинги: 

 

до 20 стаи – 200 

лв.; 

21-40 стаи – 400 

лв.; 

41-60 стаи – 940 

лв.; 

- - - -  Закон за туризма - 

чл. 169, във връзка 

с; чл. 168, ал. 2 
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61-100 стаи – 

2000 лв.; 

над 100 стаи – 

4000 лв.; 

за 1 легло в 

самостоятелна 

стая – 10 лв. 

ТРАНСПОРТ 
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1 2069 Издаване на 

разрешение за 

таксиметров превоз на 

пътници и 

холограмни стикери 

за автомобили 

7 20  -   -   -   -  Закон за 

автомобилните 

превози чл. 12, чл. 

12а, ал. 5 и чл. 24, 

ал. 1; Наредба № 

34 /6.12.1999 г. на 

Министъра на 

транспорта  за 

таксиметров 

превоз на 

пътници; чл. 3, ал. 

1 

2 2035 Издаване на 

пропуски за влизане в 

зоните на улиците, 

ограничени за 

движение на пътни 

превозни средства 

7 леки автомобили 

- 10 лв./месец 

товарни - 20 

лв./месец 

 -   -   -   -  чл. 20 от Закон за 

местните данъци и 

такси 

3 2087 Регистрация на 

ППС (пътни превозни 

средства) с 

животинска тяга 

7 2,00  -   -   -   -  Закон за движение 

по пътищата  чл. 

167, ал. 2, т. 4 

4 2012 Издаване на 

карта за безплатно 

паркиране на  

моторни превозни 

средства, обслужващи 

хора с трайни 

увреждания и 

използване на 

улеснения при 

паркиране 

7 безплатно  -   -   -   -  Закон за движение 

по пътищата  чл. 

99а 
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ЕКОЛОГИЯ 

1 Издаване на 

разрешение за 

отсичане, кастрене на 

дървета и храсти в 

регулационните черти 

на населеното място. 

14 10,00  -   -   -   -  Наредба № 1 и 

Наредба № 20 на 

ОбС Исперих 

2 Издаване на  

разрешение за 

отсичане, кастрене на 

дървета и храсти 

извън 

регуулационните 

черти на населеното 

място 

14 10,00  -   -   -   -  Наредба № 1 и 

Наредба № 20 на 

ОбС Исперих 

3 2086 Издаване на 

разрешение за 

отсичане и 

изкореняване до 5 

броя дървета и до 1 

дка лозя в 

селскостопански земи 

14 10,00  -   -   -   -  Наредба № 1 и 

Наредба № 20 на 

ОбС Исперих; 

Закон за опазване 

на 

селскостопанското 

имущество - чл. 

32, ал. 2 

4 1996 Издаване на 

разрешение за 

отсичане на  над 5 

броя дървета и на над 

1 дка лозя в 

селскостопански земи 

14 10,00  -   -   -   -  Наредба №1 и 

Наредба №20 на 

ОбС Исперих, 

Закон за опазване 

на 

селскостопанското 

имущество - чл.32, 

ал.3 
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5 2031  Издаване на 

разрешение за 

отсичане на 

дълготрайни 

декоративни дървета 

и дървета с 

историческо значение 

14 20,00  -   -   -   -  чл. 63 от Закона за 

устройство на 

територията  

6 2007 Издаване на 

удостоверение за 

билки от култивирани 

лечебни растения 

5 10,00 /на откос  -   -   -   -  чл. 46, т. 3 от 

Закона за 

лечебните 

растения 

7 2066  Издаване на 

позволително за 

ползване на лечебни 

растения 

5 според вида и 

количеството 

 -   -   -   -  чл. 24, ал. 2 и чл. 

46 т. 2 от Закон за 

лечебните 

растения 

8  2006  Измерване, 

кубиране и маркиране 

на дървесина, добита 

извън горския фонд 

1 1,00 лв. на  куб.м.  -   -   -   -  Правилник за 

прилагане на 

Закона за горите - 

чл. 131б 

9 2068 Издаване на 

превозен билет за 

транспортиране на 

добита дървесина 

извън горските 

територии 

1 5,00 лв. за 1 бр. 

превозен билет 

 -   -   -    -  чл. 211, ал. 4 от 

Закона за горите 

10 Издаване на 

разрешително за 

водовземане и/или 

ползване на воден 

обект 

от 2 до 4 

месеца 

250  -   -   -   -  чл. 52 и чл. 60 от 

Закона за водите 
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11 Удължаване на срока 

на издадено 

разрешително за 

водовземане и/или 

ползване на воден 

обект 

от 2 до 4 

месеца 

100  -   -   -   -  чл. 52 и чл. 60 от 

Закона за водите 

12 Изменение и/или 

допълнение на 

издадено 

разрешително 

от 2 до 4 

месеца 

130  -   -   -   -  по чл. 52 и чл. 60 

от Закона за 

водите 

  МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

1 2071 Издаване на 

удостоверение за 

декларирани данни  

5 2,00 3 4,00 до 8 работни  

часа 

6,00 Закон за местните 

данъци и такси -

чл. 110, ал. 1, т. 12 

във връзка с чл. 14 

и чл. 45 от същия 

закон 

2 2393 Издаване на 

удостоверение за 

данъчна оценка на 

право на строеж 

на физ.  

лица - 5 

 

на юр. 

лица - 5 

5,00 лв. за 

физически лица;  

 

7,00 лв. за 

юридически лица  

3 за 

физически 

лица 

10,00 лв., 

за 

юридически 

лица 

14,00 лв. 

до 8 работни  

часа 

15 лв. за 

физически 

лица;  

20,00 лв. за 

юридически 

лица 

чл. 3, ал. 3, чл. 12 

и чл. 22 от 

Приложение 2 към 

Закон за местните 

данъци и такси 
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3 2396 Издаване на 

удостоверение за 

данъчна оценка на 

недвижим имот и 

незавършено 

строителство 

на физ.  

лица - 5 

 

на юр. 

лица - 5 

5,00 лв. за 

физически лица;  

 

7,00 лв. за 

юридически лица  

 

 

3 

за 

физически 

лица 

10.00 лв., 

за 

юридически 

лица 

14,00 лв. 

до 8 работни  

часа 

15.00 лв. за 

физически 

лица 

 

20,00 за 

юридически 

лица 

Закон за местните 

данъци и такси 

чл.20 и чл.21 и 

чл.3, ал.3 , чл.12 от 

Приложение 2 към 

ЗМДТ 

4 2131 Издаване на 

препис от документ за 

платен данък върху 

превозни средства. 

- - 3 2,00 до 8 работни  

часа 

4,00 чл. 4, ал. 3 във 

връзка с чл. 52 от 

Закон за местните 

данъци и такси 

5 2395 Издаване на 

данъчна оценка на 

право на ползване 

на физически 

лица -  5; 

за 

юридически - 

5 

5,00 за физически 

лица;  

7,00 за 

Юридически 

лица 

3 10,00 лв. за 

физически 

лица;  

за 

Юридически 

лица 14,00 

лв. 

до 8 работни  

часа 

за 

физически 

лица 15,00 

лв.  

за 

Юридически 

лица 20,00 

лв. 

чл. 22 от 

приложение № 2 

към Закон за 

местните данъци и 

такси 

6 2091 Издаване на 

удостоверение за 

дължим и платен 

данък върху 

наследство 

5 2,00 3 4,00 до 8 работни  

часа 

6,00 чл. 29 и 

следващите от 

Закона за местните 

данъци и такси 
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7 2124 Издаване на 

копие от подадена 

данъчна декларация 

5 3,00 3 6,00 до 8 работни  

часа 

9,00 чл. 110, ал. 1, т. 13 

от Закон за 

местните данъци и 

такси  

8 1998 Издаване на 

удостоверение за 

наличие или липса на 

задължения по Закон 

за местните данъци и 

такси (чл. 87, ал .6 

Данъчно-

осигурително 

процесуален кодекс)  

5 5,00 3 10,00 до 8 работни 

часа 

15,00 чл. 4, ал. 3 от 

Закона за местните 

данъци и такси 

във връзка с чл. 

87, ал. 6 от ДОПК 

9 2014 Издаване на 

удостоверение за 

дължим размер на 

патентния данък 

5  безплатно  -   -   -   -  чл. 61, ал. 5 от 

Закон за местните 

данъци и такси 

10 Издаване на 

удостоверение за 

ползване на 

облекчение по чл. 58, 

ал. 4 и ал. 3 от ЗМДТ  

5 2,00 3 4,00 до 8 работни 

часа 

6,00  чл. 58, ал.4 и ал. 3 

от Закон за 

местните данъци и 

такси 

11  Издаване на 

удостоверение за 

платен изискуем 

данък 

5 безплатно  -   -   -   -  чл. 4 от Закона за 

местните данъци и 

такси 

12 Годишна такса за 

притежаване на куче  

 -  2.00      -   -   -   -  чл. 118 от Закона 

за местните 

данъци и такси  

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ИСПЕРИХ 
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1 Нощувка в база 

"Камен рид"   

на вечер 13,00  -   -    -   -    

2 Заснимане на 

Тракийска царска 

гробница с 

фотоапарат 

на кадър 20,00  -   -   -   -    

3 Заснимане на 

Тракийска царска 

гробница с 

видеокамера 

на минута 100,00  -   -   -   -    

4 Наем на зала Приемен 

център в Национален 

археологически 

резерват "Сборяново" 

на час  20,00  -   -   -   -    

5 Наем на зала 

Конферентна зала в 

Музейна сграда в гр. 

Исперих 

на час 20,00  -   -   -   -    

6 Наем на Етнографска 

къща 

на час 10,00  -   -   -   -    

7 Вход на Музейна 

експозиция 

единична 

 цена 

1,00  -   -   -   -    

8 Вход на Музейна 

експозиция - ученици, 

пенсионери 

единична 

 цена 

0,50  -   -   -   -     

9 Вход на Музейна 

експозиция на 

инвалиди 

безплатен 

вход 

 -   -   -   -   -    

10 Вход на Тракийска 

царска гробница 

единична 

 цена 

10,00  -   -   -   -    

11 Вход на Тракийска 

царска гробница - за 

единична  

цена 

5,00  -   -   -   -    
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ученици и пенсионери 

12 Вход на Тракийска 

царска гробница за 

лица с увреждания 

безплатен 

вход 

5,00  -   -   -   -    

13 Вход на Тракийска 

царска гробница за 

специализирани 

институции за 

предоставяне на 

социални услуги 

единична 

 цена 

2,00  -    -   -   -    

14 Вход на Гробница под 

могила № 12 

единична  

цена 

2,00  -   -   -   -    

15 Вход на Гробница под 

могила № 12 за 

ученици и пенсионери 

единична 

 цена 

1,00  -   -   -   -    

16 Вход на Гробница под 

могила № 12 за лица с 

увреждания 

безплатен 

вход 

 -   -   -   -   -   

17 Вход на Гробница под 

могила № 12 за 

специализирани 

институции за 

предоставяне на 

социални услуги 

единична  

цена 

0,50  -   -   -   -    

18 Вход на Гробница под 

могила № 13 

единична 

 цена 

2,00  -   -   -   -    

19 Вход на Гробница под 

могила № 13 за 

ученици и пенсионери 

единична 

 цена 

1,00  -   -   -   -    
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20 Вход на Гробница под 

могила № 13 за лица с 

увреждания 

безплатен 

вход 

 -   -   -   -  -    

21 Вход на Гробница под 

могила № 13 за 

специализирани 

институции за 

предоставяне на 

социални услуги 

единична  

цена 

0,50  -   -   -   -    

22 Вход на Вятърна 

мелница в с. Белинци, 

общ. Исперих 

единична 

 цена 

1,00  -   -   -   -    

23 Вход на Вятърна 

мелница в с. Белинци, 

общ. Исперих за 

ученици и пенсионери  

единична 

 цена 

0,50  -   -   -   -    

24 Вход на Вятърна 

мелница в с. Белинци, 

общ. Исперих за лица 

с увреждания  

безплатен 

вход 

 -   -   -   -   -   

25 Пълен маршрут на 

всички обекти в гр. 

Исперих и НАР 

"Сборяново"  

единична 

цена 

20,00  -   -   -   -    

26 Пълен маршрут на 

всички обекти в гр. 

Исперих и НАР 

"Сборяново"  за 

ученици и пенсионери  

единична 

цена 

10,00  -   -   -   -    

27 Пълен маршрут на 

всички обекти в гр. 

Исперих и НАР 

"Сборяново" за лица с 

безплатен 

вход 

 -   -   -   -   -    
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увреждания 

28 Ксерокопие на 

документ от научните 

фондове и книги 

на лист 1,00  -   -   -   -    

29 Ксерокопие на снимка 

от научните фондове  

на брой 2,00  -   -   -   -    

30 Работа с оригинал от 

научните фондове 

на фондова 

единица 

5,00  -    -   -   -    

31 Такса правоучастие в 

научни мероприятия 

единична  

цена 

10,00  -   -   -   -    

32 Изготвяне на писмена 

справка от  фондовете 

на музея  

на брой 

справка  

20,00  -   -   -   -    

33 Изготвяне на писмена 

справка от научните 

фондове на други 

музеи и в Държавен 

архив  

на брой 30.00 и 

командировъчни 

разходи 

 -   -   -   -    

34 Научна консултация 

за дипломна работа 

на брой 10,00  -   -   -   -    

ЦЕНТРАЛНА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА 

1 Издаване на читателска карта 

1.1. Работещи и студенти година 5,00           

1.2. Пенсионери, 

безработни и ученици 

над 14 год. 

годишна 

 такса 

3,00           
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1.3. Деца до 14 год. годишна 

 такса 

2,00           

1.4. Безплатна читателска карта се издава на:           

1.4.1. Деца от домовете за 

отглеждане и 

възпитаване на деца, 

лишени от родителска 

грижа; 

Записването става с придружител           

1.4.2. Лица с увреждания с 

намалена 

работоспособност над 

75%; 

Срещу актуални документи от 

ТЕЛК 

          

1.4.3. Доброволци на 

библиотеката; 

              

1.4.4. Близнаци 

(читателската карта за 

единия е безплатна); 

              

1.4.5. Служители в Община 

Исперих 

              

1.5. Еднократно ползване 

на читалните на 

библиотеката 

  1,00               

2 Библиографски и информационни услуги 

2.1. Писмена тематична 

библиографска 

справка (ПТБС) 

до 20 

заглавия 

3,00 лв.           

2.2. Писмена тематична 

библиографска 

справка (ПТБС) 

от 20 до 30 

заглавия 

5,00               
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2.3. Писмена тематична 

библиографска 

справка (ПТБС) 

над 30 

заглавия 

10,00               

2.4. Повторно ползване на 

вече направена 

писмена тематична 

библиографска 

справка (ПТБС) 

  50% от 

първоначалната 

цена 

          

2.5. Изготвяне на писмена 

фактографска справка 

по определена тема 

  10,00               

2.6. Текущо информиране 

по заявка, включваща 

информационни 

списъци с определен 

брой първични 

периодични 

източници 

Информиране 

на 1 

потребител 

15,00               

3 Ползване на Internet и компютър от потребители без читателски абонамент 

3.1. Internet (според 

реалното време на 

ползване (от 

потребители без 

читателски 

абонамент) 

1 час 1,00               

3.2. Internet с помощта на 

библиотекар 

1 час 2,00               

3.3. Ползване на 

компютър 

1 час 1,00               

4 Междубиблиотечно заемане 
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4.1. Доставка на 

библиотечни 

документи от друга 

библиотека 

1 заявка 2,00 + тарифата 

на съответната 

библиотека + 

пощенски 

разходи 

          

5 Копиране на документи от фонда на библиотеката Формат А4 черно-бял 

5.1. Текст за 1 страница 0,05           

5.2. Изображения и 

графики 

за 1 страница 0,15           

6 Ламиниране 

6.1. Формат А4   0,80           

7 Компютърни услуги 

7.1. Принтиране - Формат А4 черно-бял 

7.1.1. Текст за 1 страница 0,10           

7.1.2. Изображения и 

графики 

за 1 страница 0,30           

7.2. Принтиране - Формат А4 цветно 

7.2.1. Текст за 1 страница 1,00           

7.2.2. Изображения и 

графики 

за 1 страница 1,50           

8 Сканиране 

8.1. Формат *.jpg без 

обработка 

1 страница/ 1 

кадър 

0,30           
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8.2. Над 5 страници - с 

предварителна заявка 

1 страница/ 1 

кадър 

0,20           

9 Прехвърляне на информация от/на външна памет 

9.1. CD, флаш, дискета, 

фотоапарат 

  0,50           

10 Цифровизиране - с цифров фотоапарат 

услугата се извършва с предварителна заявка и договаряне на срок за изпълнение 

10.1. Библиотечни 

документи, с 

изключение на 

подвързани 

периодични издания, 

или издания, чието 

копиране би 

повредило документа 

1 страница/ 1 

кадър 

0,30           

10.2. Подвързани 

периодични издания 

или издания, чието 

копиране би 

повредило документа 

1 страница/ 1 

кадър 

0,50           

10.3. Цифровизирано копие 

със собствена 

апаратура 

1 страница/ 1 

кадър 

0,20           
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 ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих 

Относно: Приемане на доклади за осъществени читалищни дейности и 

изразходвани от бюджета средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на 

читалищната дейност в община Исперих през 2018г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Юмер. 

 

 Нехире Юмер – заместник Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Народните читалища са институции, които работят за опазване и съхраняване на 

българския дух и култура и за утвърждаването на националното ни самосъзнание. Те са 

юридически лица с нестопанска цел, пазители на нематериалното ни културно наследство. 

Основната цел на тези културни институции е да откликват на нуждите на 

местното население, да участват активно в обществения живот и да бъдат притегателни 

културно-образователни центрове. 

Съгласно чл.26а, ал.4 от Закона за народните читалища председателите на 

читалищата представят ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет 

доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в 

изпълнение на приетата годишна програма за развитие на читалищната дейност за 

предходната година. 

В изпълнение на чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища постъпилите 

доклади се обсъждат от общинския съвет на първото открито заседание след 31 Март с 

участието на представителите на народните читалища – вносители на докладите.  

  

С оглед на гореизложеното и постъпилите отчетни материали, предлагам 

Общински съвет - Исперих да вземе следното 

   

РЕШЕНИЕ: 

 

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

администрация и във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема докладите за осъществени читалищни дейности и за изразходвани от 

бюджета средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната 

дейност в община Исперих за 2018г. на следните читалища: 

НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих; 

НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци; 

НЧ „Васил Левски 1927“ с.Бърдоква;  

НЧ „Съзнание 1927“ с.Вазово;  

НЧ „Рома – Вазово - 2007“ с.Вазово;  

НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец;  

НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево; 

НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец;  

НЧ „Пробуда 1927 - Йонково“ с.Йонково; 

НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево;  

НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево; 
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НЧ „Назъм Хикмет 1959“ с.Къпиновци;  

НЧ „Развитие 1928“ с.Лудогорци;  

НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино; 

НЧ „Н.Й.Вапцаров 1968“ с.Малко Йонково; 

НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец; 

НЧ „Васил Левски 1936“ с.Печеница; 

НЧ „Просвета 1942“ с.Райнино;  

НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари; 

НЧ „Просвета 1956“ с.Средоселци;  

НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище;  

НЧ „Наука 1937“ с.Тодорово;  

НЧ „Светлина 1929“ с.Яким Груево. 

  

2. 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. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, председателите на постояните комиси за становище. 

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 

22.04.2019 г. от 10.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 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 22.04.2019 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” 

6 4 4 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. 

Има ли желаещи да вземат отношение по докладната записка и проекта за решение. 

 Няма. 

 Моля, колеги 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” 

28 23 23 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 686 

 

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

администрация и във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема докладите за осъществени читалищни дейности и за изразходвани от 

бюджета средства в изпълнение на Годишната програма за развитие на 

читалищната дейност в община Исперих за 2018г. на следните читалища: 

НЧ „Съзнание 1891“ гр.Исперих; 

НЧ „Пробуда 1931“ с.Белинци; 

НЧ „Васил Левски 1927“ с.Бърдоква;  

НЧ „Съзнание 1927“ с.Вазово;  

НЧ „Рома – Вазово - 2007“ с.Вазово;  

НЧ „Самообразование 1901“ с.Голям Поровец;  

НЧ „Самообразование 1930“ с.Делчево; 

НЧ „Просвета 1929“ с.Духовец;  

НЧ „Пробуда 1927 - Йонково“ с.Йонково; 

НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево;  

НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево; 

НЧ „Назъм Хикмет 1959“ с.Къпиновци;  

НЧ „Развитие 1928“ с.Лудогорци;  

НЧ „Пробуда 1928“ с.Лъвино; 

НЧ „Н.Й.Вапцаров 1968“ с.Малко Йонково; 

НЧ „Развитие 1910“ с.Малък Поровец; 

НЧ „Васил Левски 1936“ с.Печеница; 

НЧ „Просвета 1942“ с.Райнино;  

НЧ „Пробуда 1929“ с.Свещари; 

НЧ „Просвета 1956“ с.Средоселци;  

НЧ „Просвета 1920“ с.Старо селище;  

НЧ „Наука 1937“ с.Тодорово;  

НЧ „Светлина 1929“ с.Яким Груево. 
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2. 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. 

 

 

 

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост,   

находщ се в с. Печеница, общ. Исперих чрез публичен търг.  

  

 Адв. Даниел Димитров  - Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Юмер. 

 

 Нехире Юмер – заместник Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Община Исперих има сключен договор за наем на помещение от автоспирка 

с.Печеница с ЕТ «Узун – Айше Басри» от 29.05.2009год., като помещението се ползва за 

хранителен магазин. През 2014год. с допълнително споразумение срокът на договора е 

удължен с още пет години. 

Съгласно законовите разпоредби за отдаването под наем на част от недвижим имот 

–частна общинска собственост с Акт № 6441 от 20.06.2017год. и десетгодишния период на 

ползване на обекта е необходимо да се проведе нова процедура за отдаване под наем – 

публичен търг с явно наддаване. 

Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет  - Исперих да обсъди и 

приеме следните 

                                                   РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.2  и ал.8 от ЗОС, и чл.24, 

ал.1 от Наредба №27 на ОБС – Исперих да  се отдаде под наем чрез  провеждане на 

публичен търг с явно наддаване помещениеот автоспирка с.Печеница за срок от 5 /пет/ 

години с цел:  

 - създаване на по-добри  условия за стопанисване; 

- реализиране на постъпления в бюджета. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем  на част от 

недвижим имот частна - общинска собственост, представляващ помещение от 

комбинирана сграда със застроена площ 119 кв.м с начин на трайно ползване за търговия 

и автоспирка, находяща се в с. Печеница,ул. «Добруджа» община Исперих, актуван  с 

АОС №6441 от 20.06.2017г. за срок от 5 (пет) години чрез публичен търг с явно 

наддаване.   

 

         II. Определя следните условия на публичния търг: 
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 1.Площ на помещението – 32 (тридесет и два) кв.м. 

 2.Предназначение - за хранителен магазин. 

 

3.Начална месечна наемна тръжна цена в размер на 70,00 (седемдесет) лева, 

съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под 

наем за 1 кв. м реална площ от общински недвижими имоти - Приложение 1 към Наредба 

№27 на Общински съвет  Исперих. 

4.Стъпка за наддаване в размер на 7,00 (седем) лева.  

   
ІІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга  

и сключи договор за наем.       

 

 ІV. 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. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Ибрям. 

 

Турхан Ибрям– за председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие» 

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

22.04.2019 г. от 13.30 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 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 22.04.2019 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” 

6 4 4 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. 

 Няма постъпило възражение от Кмета на кметство с. Печеница в деловодството на 
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Общински съвет Исперих. 

 Въпроси към вносителя. 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 24.04.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост,   

находщ се в с. Печеница, общ. Исперих чрез публичен търг.  
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН     

 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. ВИРГИНИЯ НИКОЛАЕВА СТАНКОВА За    П  

11 ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П 

12. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ     

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ  За    П  

24. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

25. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА  За    П  

27. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

28. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

29.       
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        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” 

28 23 23 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 687 

 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.2  и ал.8 от ЗОС, и чл.24, 

ал.1 от Наредба №27 на ОБС – Исперих да  се отдаде под наем чрез  провеждане на 

публичен търг с явно наддаване помещениеот автоспирка с.Печеница за срок от 5 /пет/ 

години с цел:  

 - създаване на по-добри  условия за стопанисване; 

- реализиране на постъпления в бюджета. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем  на част от 

недвижим имот частна - общинска собственост, представляващ помещение от 

комбинирана сграда със застроена площ 119 кв.м с начин на трайно ползване за търговия 

и автоспирка, находяща се в с. Печеница,ул. «Добруджа» община Исперих, актуван  с 

АОС №6441 от 20.06.2017г. за срок от 5 (пет) години чрез публичен търг с явно 

наддаване.   

 

         II. Определя следните условия на публичния търг: 

 1.Площ на помещението – 32 (тридесет и два) кв.м. 

 2.Предназначение - за хранителен магазин. 

 

3.Начална месечна наемна тръжна цена в размер на 70,00 (седемдесет) лева, 

съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под 

наем за 1 кв. м реална площ от общински недвижими имоти - Приложение 1 към Наредба 

№27 на Общински съвет  Исперих. 

4.Стъпка за наддаване в размер на 7,00 (седем) лева.  

   
ІІІ. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга  

и сключи договор за наем.       

 

 ІV. 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. 
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ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на  незастроени 

поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с.Малък Поровец, с.Райнино и с.Подайва,    

община Исперих. 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Юмер. 

 

 Нехире Юмер – заместник Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост поземлени имоти – 

частна общинска собственост могат да бъдат отдадени под наем за срок не по дълъг от 10 

години след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. 

Предложението ни е за три имота, находящи се в с.Малък Поровец,  с.Райнино и 

с.Подайва, община Исперих  да се проведе публичен търг с явно наддаване като срока за 

отдаването им да е пет години.  

  

 Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да обсъди и 

приеме следните 

             Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27  за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти; 

- определяне условията за отдаване под наем  на незастроени поземлени имоти. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 5 

(пет) години на следните незастроени поземлени имоти (дворни места), както следва: 

1. Поземлен имот  №46913.120.498 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка сто и двадесет точка четиристотин деветдесет и осем)  с начин на трайно 

ползване ниско застрояване  с площ 1 724 (хиляда седемстотин двадесет и четири) кв.м с 

адрес с. Малък Поровец по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-

56/25.08.2009г. на ИД на АГКК при граници на имота: имоти с № 46913.120.495; 

№46913.120.394; №46913.120.496; №46913.120.497; №46913.6.164 и №46913.6.163, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 5282 от 18.02.2013год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 19.02.2013год.  

 

 

 2.Поземлен имот № 61875.33.154 (шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет 

и пет точка тридесет и три точка сто петдесет и четири) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди  с площ 1 305 (хиляда триста и пет) кв.м. с адрес с. 

Райнино, ул. „Христо Ботев“ №45 по кадастралната карта на селото, одобрена със 

Заповед №РД-18-31/03.06.2010год. на Изпълнителния Директор на АГКК при граници на 

имота: имоти с № 61875.33.713; № 61875.33.155; № 61875.33.397 и №61875.33.153, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 5738 от 16.06.2014год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 17.06.2014год. 

 

3.  Незастроен поземлен имот II-67 (римско втори тире шестдесет и седем) в 
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квартал 73 (седемдесет и три) с начин на трайно ползване дворно място  с площ 1133 

(хиляда сто тридесет и три) кв.м. с адрес с. Подайва, ул. „Дунав“ №56 по регулационната 

карта на селото одобрена със Заповед №453/1982год. на Кмета на община Исперих, при 

граници на имота: север –ул. „Дунав“; изток-УПИ III-65; юг-извън регулация и запад-УПИ   

I -68, съгласно Акт за частна общинска собственост № 4592 от 31.05.2010год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 05.07.2010год. 

  

   ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 

пет) лева на декар.  

  

III. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг 

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.      

  

 ІV. 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. 

  

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

Заповядайте г-н Ибрям. 

 

Турхан Ибрям– за председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие» 

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

22.04.2019 г. от 13.30 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 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 22.04.2019 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” 

6 4 4 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. 

 Няма постъпили възражения от Кметовете  на кметства с. Малък Поровец, с. 

Райнино и с. Подайва в деловодството на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси към вносителя. 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 24.04.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на  незастроени 

поземлени имоти /дворни места/, находящи се в с.Малък Поровец, с.Райнино и с.Подайва,    

община Исперих. 

  
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН     

 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. ВИРГИНИЯ НИКОЛАЕВА СТАНКОВА За    П  

11 ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П 

12. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ     

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ  За    П  

24. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

25. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА  За    П  

27. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

28. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

29.       
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        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” 

28 23 23 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 688 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27  за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти; 

- определяне условията за отдаване под наем  на незастроени поземлени имоти. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 5 

(пет) години на следните незастроени поземлени имоти (дворни места), както следва: 

1. Поземлен имот  №46913.120.498 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка сто и двадесет точка четиристотин деветдесет и осем)  с начин на трайно 

ползване ниско застрояване  с площ 1 724 (хиляда седемстотин двадесет и четири) кв.м с 

адрес с. Малък Поровец по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-

56/25.08.2009г. на ИД на АГКК при граници на имота: имоти с № 46913.120.495; 

№46913.120.394; №46913.120.496; №46913.120.497; №46913.6.164 и №46913.6.163, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 5282 от 18.02.2013год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 19.02.2013год.  

 

 

 2.Поземлен имот № 61875.33.154 (шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет 

и пет точка тридесет и три точка сто петдесет и четири) с начин на трайно ползване 

незастроен имот за жилищни нужди  с площ 1 305 (хиляда триста и пет) кв.м. с адрес с. 

Райнино, ул. „Христо Ботев“ №45 по кадастралната карта на селото, одобрена със 

Заповед №РД-18-31/03.06.2010год. на Изпълнителния Директор на АГКК при граници на 

имота: имоти с № 61875.33.713; № 61875.33.155; № 61875.33.397 и №61875.33.153, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 5738 от 16.06.2014год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 17.06.2014год. 

 

3.  Незастроен поземлен имот II-67 (римско втори тире шестдесет и седем) в 

квартал 73 (седемдесет и три) с начин на трайно ползване дворно място  с площ 1133 

(хиляда сто тридесет и три) кв.м. с адрес с. Подайва, ул. „Дунав“ №56 по регулационната 

карта на селото одобрена със Заповед №453/1982год. на Кмета на община Исперих, при 

граници на имота: север –ул. „Дунав“; изток-УПИ III-65; юг-извън регулация и запад-УПИ   

I -68, съгласно Акт за частна общинска собственост № 4592 от 31.05.2010год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 05.07.2010год. 

  

   ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и 
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пет) лева на декар.  

  

III. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг 

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.      

  

 ІV. 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 – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на 

отпадъците в Община Исперих за 2018 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Юмер. 

 

 Нехире Юмер – заместник Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

На основание чл. 52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) Кметът на 

общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на 

програмата за управление на дейностите по отпадъците през предходната календарна 

година.  

Програмата за управление на отпадъците в Община Исперих е приета с Решение № 275 

по Протокол № 26 от 16.02.2017 г. на Общински съвет Исперих, който е и контролиращ 

орган по изпълнението й. Програмата е отворен документ, изпълнението на който се 

отчита ежегодно и подлежи на актуализация при промяна на фактически и/или 

нормативни условия в процеса на нейната реализация.  

Програмата обхваща всички дейности свързани с управлението на отпадъците 

генерирани от територията на община Исперих, като разглежда процесите от образуването 

на отпадъците до тяхното обезвреждане. Предмет на програмата са битови отпадъци; 

строителни отпадъци; специфични потоци отпадъци – масово разпространени отпадъци; 

разделно събиране на рециклируеми отпадъци и компостиране на  биологичноразградими 

отпадъци. 

Основните приоритети в програмата, за изпълнението на които се работеше през 

изминалата година и подробно описани в приложения към докладната годишен отчет са 

следните: 

1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване; 

 2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване 

и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци. 

3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. 



301  

4. Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията на 

управление на отпадъците. 

 

Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следното 

                                                   

                                                 РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.24 от ЗМСМА, чл.52, ал.8 и ал.9 от ЗУО 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в 

Община Исперих за 2018г. 

 

ІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областния  

Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2018 Г. 

 

 

На основание чл. 52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) Кметът на 

общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на 

програмата за управление на дейностите по отпадъците през предходната календарна 

година.  

Програмата за управление на отпадъците е приета с Решение № 275 по Протокол № 26/ 

16.02.2017 г. на Общински съвет Исперих, който е и контролиращ орган по изпълнението 

й. Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчита ежегодно и подлежи 

на актуализация при промяна на фактически и/или нормативни условия в процеса на 

нейната реализация.  

 

Програмата обхваща всички дейности свързани с управлението на отпадъците 

генерирани от територията на община Исперих, като разглежда процесите от образуването 

на отпадъците до тяхното обезвреждане. Предмет на програмата са битови отпадъци; 

строителни отпадъци; специфични потоци отпадъци – МРО; разделно събиране на 

рециклируеми отпадъци и компостиране на  биологичноразградими отпадъци. 

 

Основните приоритети в програмата, за изпълнението на които се работеше през 

изминалата година са следните: 

 

1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване. 

Целта е насърчаване на населението, фирмите и институциите от страна на Общината 

към различни мерки и методи, които да доведат до предотвратяване образуването на 
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отпадъците, т.е. предприемане на конкретни действия, от които би могло да се намали 

образуването на отпадъците, там където е възможно.  

През годината бяха изпратени писма до всички търговски обекти на територията на 

града с указания за разделно събиране на хартиените отпадъци. 

     Събирането и извозването на битови отпадъци до месец октомври 2018 г. се извършва 

по график, съгласно договора с „А.С.А България” ЕООД и Заповед № 555/23.10.2017 г. на 

кмета на община Исперих, с която ежегодно до 31 октомври се определят границите на 

районите, в които се извършва тази дейност, както и честотата на сметоизвозване. През 

2018 г. не са закупувани съдове за отпадъци. Декларация по образец за определяне на 

такса битови отпадъци според количеството на генерираните отпадъци подадоха общо 6 

броя учреждения. 

 

 2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 

намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци. 

Съгласно Закона за управление на отпадъците са поставени Национални цели за 

разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови 

отпадъци. Изпълнението им е възложено на Общините, включени в регионите за 

управление на отпадъците. Целта на тези мерки са да се увеличат количествата на 

рециклирани и оползотворени отпадъци и да се намали тяхното депониране на 

Регионалните депа. Отпадъците от хартия, картон, пластмаса и стъкла следва да се 

разглеждат като ресурс, от който могат да се извлекат както екологични, така и финансови 

ползи.  

Целта е увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 

намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци. За постигане на тези 

цели общината е сключила договори със следните дружества за разделно събиране и 

оползотворяване на отпадъците: 

 

- 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 опаковки на 

територията на общината, който беше прекратен от страна на „ЕКОКОЛЕКТ“ АД , 

считано от 01.04.2018 г. 

 

- Електрическо и електронно оборудване /ЕЕО/ - Община Исперих е сключила 

договор за сътрудничество № 25/22.03.2017 г. с организация по оползотворяване на 

отпадъците от ИУЕЕО - „ТРАНСИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД. 

Избраната система между двете страни за събиране на отпадъците от домакинствата е 

събиране, чрез мобилни групи на място от домовете на гражданите. 

 

- Батерии и акумулатори - Задълженията на общината в това отношение са 

определени в „Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори” (ПМС №351/27.12.2012 г. ДВ бр.2/08.01.2013 г.). Съгласно чл.27 ал.1 от 

Наредбата, кметът на общината организира дейностите по разделно събиране на 

портативни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и/или 

оказва съдействие на организациите по оползотворяване на НУБА като в това число 

определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно 
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събиране и местата за предаване. Сключен е договор за сътрудничество № 21А от 

27.02.2012 г. с „ТРАНСИС БАТЕРИ” ООД за събиране и оползотворяване на негодни за 

употреба батерии и акумулатори.   

- Негодни за употреба гуми - С “Наредбата за изискванията за третиране на излезли от 

употреба гуми”, приета с ПМС № 221/14.09.2012 г., обн., ДВ, бр. 73 от 25.09.2012 г., се 

вменяват отново същите изисквания, както на по - горните специфични отпадъци, а 

именно определяне на места за събиране на ИУГ на територията на Общината и 

съдействие за извършване на дейностите по събиране и съхраняване до предаването им за 

оползотворяване. Община Исперих има сключен договор за сътрудничество № 23 с 

„ТРАНСИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД подписан на 27.02.2012 г. 

-Излезли от употреба моторни превозни средства – С „Наредбата за излезлите от 

употреба моторни превозни средства“, приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 

7/2013 г., за определяне на места и изграждане на Общински площадки за събиране на 

ИУМПС, като тук  изискването е поставено в случай, че лицата които пускат на пазара 

МПС не са изградили собствени такива. За изпълнение на това изискване и с цел 

създаване на ефективна и устойчива система за управление на отпадъците от МПС, 

Община е Има договор с „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД за 

организиране на дейностите по събиране, съхраняване, и разкомплектоване на излезли от 

употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и по повторна употреба, рециклиране 

и/или оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства (МПС) на територията 

на община Исперих; 

 

 

3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. 

Оперативната цел на този приоритет е подобряване качеството на информацията и 

административния капацитет в Общината.  

Община Исперих има разработена наредба, касаеща управление на отпадъците. 

Наредбата е инструмент, чрез който на местно ниво се извършва правен контрол върху 

дейностите по отпадъците.  

Наредбата е изготвена съобразно изискванията на чл.22 от ЗУО. В нея са заложени 

следните забрани и задължения:  

Контрол на изхвърлянето на отпадъците;  

- Забрана за смесване на определени видове отпадъци;  

- Ред за ползване на системите за отпадъци;  

- Ред и начин на третиране на битови, строителни, производствени отпадъци, отпадъци 

от опаковки;  

- Забрани за разпиляване и изнасяне на отпадъци от контейнерите;  

- Забрана изхвърлянето на отпадъци извън регламентираните за целта места;  

- Изгаряне на отпадъци;  

- Ред за третиране и съхраняване на опасни отпадъци – ИУМПС, ИУЕЕО, ИУГ, НУБА, 

МПС и др. 

4. Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията 

на управление на отпадъците. 

 

 Участието на обществеността е най-важния фактор при управлението на дейностите по 

отпадъците.  

http://sofapis01:7000/p.php?i=572166
http://sofapis01:7000/p.php?i=678134
http://sofapis01:7000/p.php?i=1783285
http://sofapis01:7000/p.php?i=1783285
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 Всички предвидени мерки и цели в настоящата програма и разработените подпрограми 

към нея са неизпълними без привличане на съдействие от граждани, фирми, организации 

и др. Именно за това е необходимо изграждане и поддържане на ефективна политика за 

работа с обществеността.  

През септември 2018г. Община Исперих участва в националната доброволческа 

инициатива на Би Ти Ви - „Да изчистим България заедно“. 

Обособени бяха местата за почистване от доброволци, заявили предварително желание 

за участие. В кампанията се включиха всички кметства, училища, учреждения и 

институции. В дните на кампанията за количеството депонирани отпадъци не се дължаха 

отчисления съгласно ЗУО. Съгласно предварително обявен график от всички квартали в 

града бяха почистени междублоковите пространства, събрани и извозени градински, 

едрогабаритни и др. отпадъци. 

Битови отпадъци - Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови 

отпадъци са “отпадъците от домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата” 

(това са отпадъците, образувани от домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и 

други организации, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от 

домакинствата, с изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и 

горското стопанство). В община Исперих битовите отпадъци се обезвреждат единствено 

чрез депонирането им. На територията на общината не се прилагат компостиране и 

изгаряне на битови отпадъци. Фирмата, извършваща сметосъбирането и сметоизвозването 

на отпадъците е “ЕФ СИ СИ  БЪЛГАРИЯ” ЕООД, въз основа на сключен договор Договор 

№ 17/01.02.2018 г. Фирмата извършва събиране и извозване на твърди битови отпадъци, 

генерирани на територията на община Исперих в обхвата определен със Заповед  № 

555/23.10.2017 г. на Кмета на община Исперих. Изхвърлянето на отпадъците се извършва 

само на Регионално депо Разград, намиращо се на площадка в местността „Орлян Бурляк“ 

в землището на град Разград. Фирмата изпълнител  е осигурила 1030 броя контейнери тип 

„Бобър“ с обем 1100 литра и 165 броя улични кошчета за изпълнение на дейностите. 

Община Исперих участва в Регионално сдружение по реда на Закона за управление на 

отпадъците с общините от региона, съгласно Националната програма за управление на 

дейностите по отпадъците. Регионалното сдружение на регион Разград – включва 

следните общини от област Разград: Разград, Лозница, Исперих, Кубрат, Завет, Самуил и 

Цар Калоян. 

 

През годината се почистиха всички констатирани замърсени с отпадъци площи в 

населените места на общината. Извършва се периодичен контрол върху:  

- предоставено ползване „тротоарно право” при строителни и ремонтни дейности; 

- нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци;  

- изпълнение на графици за сметосъбиране и сметоизвозване;  

 

За постигане на основни цели, заложени в Програмата за управление на отпадъците, и 

за в бъдеще Община Исперих ще продължи целенасоченото изпълнение на предвидените 

в нея мерки. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-жо Юмер. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Ибрям. 
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Турхан Ибрям– за председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие» 

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

22.04.2019 г. от 13.30 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 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 22.04.2019 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” 

6 4 4 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. 

 Въпроси към вносителя. 

 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” 

28 23 23 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 689 

 

На основание чл.21, ал.1 т.24 от ЗМСМА, чл.52, ал.8 и ал.9 от ЗУО 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците в 
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Община Исперих за 2018г. 

 

ІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областния  

Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2018 Г. 

 

 

На основание чл. 52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) Кметът на 

общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на 

програмата за управление на дейностите по отпадъците през предходната календарна 

година.  

Програмата за управление на отпадъците е приета с Решение № 275 по Протокол № 26/ 

16.02.2017 г. на Общински съвет Исперих, който е и контролиращ орган по изпълнението 

й. Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчита ежегодно и подлежи 

на актуализация при промяна на фактически и/или нормативни условия в процеса на 

нейната реализация.  

 

Програмата обхваща всички дейности свързани с управлението на отпадъците 

генерирани от територията на община Исперих, като разглежда процесите от образуването 

на отпадъците до тяхното обезвреждане. Предмет на програмата са битови отпадъци; 

строителни отпадъци; специфични потоци отпадъци – МРО; разделно събиране на 

рециклируеми отпадъци и компостиране на  биологичноразградими отпадъци. 

 

Основните приоритети в програмата, за изпълнението на които се работеше през 

изминалата година са следните: 

 

1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване 

образуването им и насърчаване на повторното им използване. 

Целта е насърчаване на населението, фирмите и институциите от страна на Общината 

към различни мерки и методи, които да доведат до предотвратяване образуването на 

отпадъците, т.е. предприемане на конкретни действия, от които би могло да се намали 

образуването на отпадъците, там където е възможно.  

През годината бяха изпратени писма до всички търговски обекти на територията на 

града с указания за разделно събиране на хартиените отпадъци. 

     Събирането и извозването на битови отпадъци до месец октомври 2018 г. се извършва 

по график, съгласно договора с „А.С.А България” ЕООД и Заповед № 555/23.10.2017 г. на 

кмета на община Исперих, с която ежегодно до 31 октомври се определят границите на 

районите, в които се извършва тази дейност, както и честотата на сметоизвозване. През 

2018 г. не са закупувани съдове за отпадъци. Декларация по образец за определяне на 

такса битови отпадъци според количеството на генерираните отпадъци подадоха общо 6 

броя учреждения. 

 

 2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 

намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци. 
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Съгласно Закона за управление на отпадъците са поставени Национални цели за 

разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на битови 

отпадъци. Изпълнението им е възложено на Общините, включени в регионите за 

управление на отпадъците. Целта на тези мерки са да се увеличат количествата на 

рециклирани и оползотворени отпадъци и да се намали тяхното депониране на 

Регионалните депа. Отпадъците от хартия, картон, пластмаса и стъкла следва да се 

разглеждат като ресурс, от който могат да се извлекат както екологични, така и финансови 

ползи.  

Целта е увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 

намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци. За постигане на тези 

цели общината е сключила договори със следните дружества за разделно събиране и 

оползотворяване на отпадъците: 

 

- 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 опаковки на 

територията на общината, който беше прекратен от страна на „ЕКОКОЛЕКТ“ АД , 

считано от 01.04.2018 г. 

 

- Електрическо и електронно оборудване /ЕЕО/ - Община Исперих е сключила 

договор за сътрудничество № 25/22.03.2017 г. с организация по оползотворяване на 

отпадъците от ИУЕЕО - „ТРАНСИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД. 

Избраната система между двете страни за събиране на отпадъците от домакинствата е 

събиране, чрез мобилни групи на място от домовете на гражданите. 

 

- Батерии и акумулатори - Задълженията на общината в това отношение са 

определени в „Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори” (ПМС №351/27.12.2012 г. ДВ бр.2/08.01.2013 г.). Съгласно чл.27 ал.1 от 

Наредбата, кметът на общината организира дейностите по разделно събиране на 

портативни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и/или 

оказва съдействие на организациите по оползотворяване на НУБА като в това число 

определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно 

събиране и местата за предаване. Сключен е договор за сътрудничество № 21А от 

27.02.2012 г. с „ТРАНСИС БАТЕРИ” ООД за събиране и оползотворяване на негодни за 

употреба батерии и акумулатори.   

- Негодни за употреба гуми - С “Наредбата за изискванията за третиране на излезли от 

употреба гуми”, приета с ПМС № 221/14.09.2012 г., обн., ДВ, бр. 73 от 25.09.2012 г., се 

вменяват отново същите изисквания, както на по - горните специфични отпадъци, а 

именно определяне на места за събиране на ИУГ на територията на Общината и 

съдействие за извършване на дейностите по събиране и съхраняване до предаването им за 

оползотворяване. Община Исперих има сключен договор за сътрудничество № 23 с 

„ТРАНСИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” АД подписан на 27.02.2012 г. 

-Излезли от употреба моторни превозни средства – С „Наредбата за излезлите от 

употреба моторни превозни средства“, приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 

7/2013 г., за определяне на места и изграждане на Общински площадки за събиране на 

ИУМПС, като тук  изискването е поставено в случай, че лицата които пускат на пазара 

http://sofapis01:7000/p.php?i=572166
http://sofapis01:7000/p.php?i=678134
http://sofapis01:7000/p.php?i=1783285
http://sofapis01:7000/p.php?i=1783285
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МПС не са изградили собствени такива. За изпълнение на това изискване и с цел 

създаване на ефективна и устойчива система за управление на отпадъците от МПС, 

Община е Има договор с „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД за 

организиране на дейностите по събиране, съхраняване, и разкомплектоване на излезли от 

употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и по повторна употреба, рециклиране 

и/или оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства (МПС) на територията 

на община Исперих; 

 

 

3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. 

Оперативната цел на този приоритет е подобряване качеството на информацията и 

административния капацитет в Общината.  

Община Исперих има разработена наредба, касаеща управление на отпадъците. 

Наредбата е инструмент, чрез който на местно ниво се извършва правен контрол върху 

дейностите по отпадъците.  

Наредбата е изготвена съобразно изискванията на чл.22 от ЗУО. В нея са заложени 

следните забрани и задължения:  

Контрол на изхвърлянето на отпадъците;  

- Забрана за смесване на определени видове отпадъци;  

- Ред за ползване на системите за отпадъци;  

- Ред и начин на третиране на битови, строителни, производствени отпадъци, отпадъци 

от опаковки;  

- Забрани за разпиляване и изнасяне на отпадъци от контейнерите;  

- Забрана изхвърлянето на отпадъци извън регламентираните за целта места;  

- Изгаряне на отпадъци;  

- Ред за третиране и съхраняване на опасни отпадъци – ИУМПС, ИУЕЕО, ИУГ, НУБА, 

МПС и др. 

4. Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане на йерархията 

на управление на отпадъците. 

 

 Участието на обществеността е най-важния фактор при управлението на дейностите по 

отпадъците.  

 Всички предвидени мерки и цели в настоящата програма и разработените подпрограми 

към нея са неизпълними без привличане на съдействие от граждани, фирми, организации 

и др. Именно за това е необходимо изграждане и поддържане на ефективна политика за 

работа с обществеността.  

През септември 2018г. Община Исперих участва в националната доброволческа 

инициатива на Би Ти Ви - „Да изчистим България заедно“. 

Обособени бяха местата за почистване от доброволци, заявили предварително желание 

за участие. В кампанията се включиха всички кметства, училища, учреждения и 

институции. В дните на кампанията за количеството депонирани отпадъци не се дължаха 

отчисления съгласно ЗУО. Съгласно предварително обявен график от всички квартали в 

града бяха почистени междублоковите пространства, събрани и извозени градински, 

едрогабаритни и др. отпадъци. 

Битови отпадъци - Съгласно Допълнителните разпоредби на ЗУО битови 

отпадъци са “отпадъците от домакинствата” и “подобни на отпадъците от домакинствата” 
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(това са отпадъците, образувани от домакинствата, и отпадъците, образувани от фирми и 

други организации, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от 

домакинствата, с изключение на производствените отпадъци и отпадъците от селското и 

горското стопанство). В община Исперих битовите отпадъци се обезвреждат единствено 

чрез депонирането им. На територията на общината не се прилагат компостиране и 

изгаряне на битови отпадъци. Фирмата, извършваща сметосъбирането и сметоизвозването 

на отпадъците е “ЕФ СИ СИ  БЪЛГАРИЯ” ЕООД, въз основа на сключен договор Договор 

№ 17/01.02.2018 г. Фирмата извършва събиране и извозване на твърди битови отпадъци, 

генерирани на територията на община Исперих в обхвата определен със Заповед  № 

555/23.10.2017 г. на Кмета на община Исперих. Изхвърлянето на отпадъците се извършва 

само на Регионално депо Разград, намиращо се на площадка в местността „Орлян Бурляк“ 

в землището на град Разград. Фирмата изпълнител  е осигурила 1030 броя контейнери тип 

„Бобър“ с обем 1100 литра и 165 броя улични кошчета за изпълнение на дейностите. 

Община Исперих участва в Регионално сдружение по реда на Закона за управление на 

отпадъците с общините от региона, съгласно Националната програма за управление на 

дейностите по отпадъците. Регионалното сдружение на регион Разград – включва 

следните общини от област Разград: Разград, Лозница, Исперих, Кубрат, Завет, Самуил и 

Цар Калоян. 

 

През годината се почистиха всички констатирани замърсени с отпадъци площи в 

населените места на общината. Извършва се периодичен контрол върху:  

- предоставено ползване „тротоарно право” при строителни и ремонтни дейности; 

- нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци;  

- изпълнение на графици за сметосъбиране и сметоизвозване;  

 

За постигане на основни цели, заложени в Програмата за управление на отпадъците, и 

за в бъдеще Община Исперих ще продължи целенасоченото изпълнение на предвидените 

в нея мерки. 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Нехире Юмер – заместник Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на поземлен имот I-1, квартал 1 в с.Бърдоква; поземлен имот II-2, 

квартал 1 в с. Бърдоква; поземлен имот III-414, квартал 66 в с. Драгомъж, община 

Исперих,  област Разград 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Юмер. 

 

Нехире Юмер – заместник Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 
Община Исперих е собственик на три незастроени поземлени имоти, находящи се в 

с.Бърдоква и с.Драгомъж, община Исперих, за които има постъпили заявления за закупуване от 

физически лица.   

Имотите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2019год. за продажба.   

    Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:      
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1. Има изявен интерес за закупуването на  имотите.    

2. Реализиране на постъпления от продажбата. 

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и приеме 

следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба № 27 за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет  

Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на поземлени  имоти   да се 

проведе процедура по продажба на същите с цел:   

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2019 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 

недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 

1.Урегулиран поземлен имот I-1 (римско първи тире едно) в квартал 1 (едно) 

отреден за жилищно застрояване с площ 3,017 (три цяло и седемнадесет) дка с 

местонахождение на имота – с.Бърдоква, ул. „Хан Крум“, община Исперих, област 

Разград по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 209/28.05.2013г. на ОбС 

Исперих при съседи на имота: изток – УПИ II-2 от кв.1; север – улица и юг-ул. „Хан 

Крум“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6773 от 03.12.2018год., вписан в 

Агенцията по вписванията на 04.12.2018год. 

1.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  

6 770,00 (шест хиляди седемстотин и седемдесет) лева, която цена е пазарна оценка на 

имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 12.03.2019 год.  

1.2. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000438 от 08.04.2019 год. на отдел „МДТ“ при община Исперих е в размер на  

6 299,50 (шест хиляди двеста деветдесет и девет лева и петдесет стотинки) лева.  

  
2.Урегулиран поземлен имот II-2 (римско втори тире две) в квартал 1 (едно) 

отреден за жилищно застрояване с площ 2,030 (две цяло и тридесет) дка с 

местонахождение на имота – с.Бърдоква, ул. „Хан Крум“, община Исперих, област 

Разград по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 209/28.05.2013г. на ОбС 

Исперих при съседи на имота: изток – УПИ III-3 и УПИ IV-4 от кв.1; север – улица; запад 

– УПИ I-1 от кв.1 и юг-ул. „Хан Крум“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 

6774 от 03.12.2018год., вписан в Агенцията по вписванията на 04.12.2018год. 

2.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  4 

555,00 (четири хиляди петстотин петдесет и пет) лева, която цена е пазарна оценка на 

имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 12.03.2019 год.  

2.2. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000437 от 08.04.2019 год. на отдел „МДТ“ при община Исперих е в размер на  

4 238,60 (четири хиляди двеста тридесет и осем лева и шестдесет стотинки) лева. 

  

3.Урегулиран поземлен имот III-414 (римско трети тире четиристотин и 

четиринадесет) в квартал 66 (шестдесет и шест) отреден за жилищно застрояване с площ 

1050 (хиляда и петдесет) кв.м с местонахождение на имота – с.Драгомъж, ул. „Йордан 

Йовков“ № 15, община Исперих, област Разград по регулационния план на селото, 

одобрен със Заповед № 609/25.09.1982г. на Кмета на община Исперих при съседи на 



311  

имота: УПИ XLVI, кв 0; УПИ II, кв.66; УПИ IV, кв.66, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 5726 от 15.04.2014год., вписан в Агенцията по вписванията на 

17.04.2014год. 

3.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  2 

325,00 (две хиляди триста двадесет и пет) лева, която цена е пазарна оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от 12.03.2019 год.  

3.2. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000440 от 08.04.2019 год. на отдел „МДТ“ при община Исперих е в размер на  

2 192,40 (две хиляди сто деветдесет и два лева и четиридесет стотинки) лева. 

  

ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за правилното 

и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-н Ибрям. 

 

Турхан Ибрям– за председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие» 

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

22.04.2019 г. от 13.30 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 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 – за  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 22.04.2019 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” 

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. 

Няма постъпили възражения от Кметовете на кметства с. Бърдоква и с. Драгомъж. 

Въпроси, мнения по проекта за решение. 

Няма. 

Моля, колеги да гласуваме. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 24.04.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Нехире Юмер – заместник Кмет на Община Исперих. 

Относно: Продажба на поземлен имот I-1, квартал 1 в с.Бърдоква; поземлен имот II-2, 

квартал 1 в с. Бърдоква; поземлен имот III-414, квартал 66 в с. Драгомъж, община 

Исперих,  област Разград 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН     

 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. ВИРГИНИЯ НИКОЛАЕВА СТАНКОВА За    П  

11 ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П 

12. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ     

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ  За    П  

24. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

25. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА  За    П  

27. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

28. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

29.       
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       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” 

28 23 23 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 690 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41 от Наредба № 27 за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет  

Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на поземлени  имоти   да се 

проведе процедура по продажба на същите с цел:   

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2019 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 

недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 

1.Урегулиран поземлен имот I-1 (римско първи тире едно) в квартал 1 (едно) 

отреден за жилищно застрояване с площ 3,017 (три цяло и седемнадесет) дка с 

местонахождение на имота – с.Бърдоква, ул. „Хан Крум“, община Исперих, област 

Разград по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 209/28.05.2013г. на ОбС 

Исперих при съседи на имота: изток – УПИ II-2 от кв.1; север – улица и юг-ул. „Хан 

Крум“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6773 от 03.12.2018год., вписан в 

Агенцията по вписванията на 04.12.2018год. 

1.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  

6 770,00 (шест хиляди седемстотин и седемдесет) лева, която цена е пазарна оценка на 

имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 12.03.2019 год.  

1.2. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000438 от 08.04.2019 год. на отдел „МДТ“ при община Исперих е в размер на  

6 299,50 (шест хиляди двеста деветдесет и девет лева и петдесет стотинки) лева.  

  
2.Урегулиран поземлен имот II-2 (римско втори тире две) в квартал 1 (едно) 

отреден за жилищно застрояване с площ 2,030 (две цяло и тридесет) дка с 

местонахождение на имота – с.Бърдоква, ул. „Хан Крум“, община Исперих, област 

Разград по регулационния план на селото, одобрен със Заповед № 209/28.05.2013г. на ОбС 

Исперих при съседи на имота: изток – УПИ III-3 и УПИ IV-4 от кв.1; север – улица; запад 

– УПИ I-1 от кв.1 и юг-ул. „Хан Крум“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 

6774 от 03.12.2018год., вписан в Агенцията по вписванията на 04.12.2018год. 

2.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  4 

555,00 (четири хиляди петстотин петдесет и пет) лева, която цена е пазарна оценка на 

имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 12.03.2019 год.  

2.2. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000437 от 08.04.2019 год. на отдел „МДТ“ при община Исперих е в размер на  

4 238,60 (четири хиляди двеста тридесет и осем лева и шестдесет стотинки) лева. 
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3.Урегулиран поземлен имот III-414 (римско трети тире четиристотин и 

четиринадесет) в квартал 66 (шестдесет и шест) отреден за жилищно застрояване с площ 

1050 (хиляда и петдесет) кв.м с местонахождение на имота – с.Драгомъж, ул. „Йордан 

Йовков“ № 15, община Исперих, област Разград по регулационния план на селото, 

одобрен със Заповед № 609/25.09.1982г. на Кмета на община Исперих при съседи на 

имота: УПИ XLVI, кв 0; УПИ II, кв.66; УПИ IV, кв.66, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 5726 от 15.04.2014год., вписан в Агенцията по вписванията на 

17.04.2014год. 

3.1. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  2 

325,00 (две хиляди триста двадесет и пет) лева, която цена е пазарна оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от 12.03.2019 год.  

3.2. Данъчната оценка на имота, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000440 от 08.04.2019 год. на отдел „МДТ“ при община Исперих е в размер на  

2 192,40 (две хиляди сто деветдесет и два лева и четиридесет стотинки) лева. 

  

ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за правилното 

и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Удължаване срока на договор за безвъзмездно предоставяне на имот – 

част от сграда (зала за борба) находящ се в град Исперих, община Исперих 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-жо Юмер. 

 

Нехире Юмер – заместник Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

В информационния център за обслужване на граждани на Община Исперих са 

постъпили Заявления: 

-  с вх. № ОС - 203/03.04.2019 год. до кмета на Община Исперих от  Танер Мюмюн 

Яшар председател на Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ ПО ММА „ТАРСПАРТ“, 

БУЛСТАТ 176950682 със седалище и адрес на управление: с. Окорш, ул. „Никола 

Й.Вапцаров“, № 9, община Дулово, област Силистра за удължаване на срока на договор за 

безвъзмездно ползване № 252/16.05.2016г. Срокът на договора е до 16.05.2019год. 

Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ ПО ММА „ТАРСПАРТ“ е ползвател на част от 

сграда (зала за борба) с площ 150 кв.м., находяща се на ул. „Оборище“ №4 в град Исперих, 

община Исперих с Акт за частна общинска собственост №5078 от 14.12.2012г. 

Помещението е предоставено безвъзмездно за ползване. 

-  с вх. № ОС - 215/08.04.2019 год. до кмета на Община Исперих от  Ивелин Малчев 
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Илиев – изпълнителен директор на Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ ПО КУЛТУРИЗЪМ, 

ФИТНЕС И СИЛОВ ТРИБОЙ ХЕРКУЛЕС – ИСПЕРИХ“, БУЛСТАТ 116548145 със 

седалище и адрес на управление: град Исперих, ул. „Цар Самуил“ 

№5, община Исперих, област Разград за удължаване на срока на договор за безвъзмездно 

ползване № 251/16.05.2016г. Срокът на договора е до 16.05.2019год. 

Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ ПО КУЛТУРИЗЪМ, ФИТНЕС И СИЛОВ ТРИБОЙ 

ХЕРКУЛЕС – ИСПЕРИХ“ е ползвател на част от сграда (зала за борба) с площ 150 кв.м., 

находяща се на ул. „Оборище“ №4 в град Исперих, община Исперих, с Акт за частна 

общинска собственост №5078 от 14.12.2012г. Помещението е предоставено безвъзмездно 

за ползване. 

 

С цел развиване и популяризиране на физическото възпитание и спорта в община 

Исперих считам, че е във взаимен интерес да се удължат сроковете на цитираните 

договори за безвъзмездно ползване с още 7 (седем) години на основание § 78, ал.2 от ПЗР 

на ЗИД на ЗОС, с което общия срок за ползване на помещението ще бъде 10 години. 

  

Въз основа на изложеното, предлагам Общинският съвет Исперих, да обсъди и 

приеме следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.8, ал.1  и § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба №27 на ОбС – Исперих   

 

                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

              Р Е Ш И: 

 

I. 1. Дава съгласие за удължаване със 7 (седем) години срока на Договор за 

безвъзмездно предоставяне на имот частна общинска собственост №252/16.05.2016г., 

сключен между Община Исперих и Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ ПО ММА 

„ТАРСПАРТ“ , БУЛСТАТ 176950682 със седалище и адрес на управление: с. Окорш, ул. 

„Н.Й.Вапцаров“ № 9, община Дулово, област Силистра, с председател Танер Мюмюн 

Яшар. 

2. Всички останали клаузи по договора остават непроменени. 

3. Възлага на Кмета на община Исперих да сключи Допълнително споразумение за 

удължаване срока на Договор за безвъзмездно предоставяне на имот частна общинска 

собственост №252/16.05.2016г.  

 

ІI. 1. Дава съгласие за удължаване със 7 (седем) години срока на Договор за 

безвъзмездно предоставяне на имот частна общинска собственост №251/16.05.2016г., 

сключен между Община Исперих и Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ ПО КУЛТУРИЗЪМ, 

ФИТНЕС И СИЛОВ ТРИБОЙ ХЕРКУЛЕС – ИСПЕРИХ“, БУЛСТАТ 116548145 със 

седалище и адрес на управление: град Исперих, ул. „Цар Самуил“ № 5, община Исперих, 

област Разград, с изпълнителен директор Ивелин Малчев Илиев. 

2. Всички останали клаузи по договора остават непроменени. 

3. Възлага на Кмета на община Исперих да сключи Допълнително споразумение за 

удължаване срока на Договор за безвъзмездно предоставяне на имот частна общинска 

собственост №251/16.05.2016г.  

 

ІII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  
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Настоящото решение 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. 

 Моля, становището на председателите на постояните комиси. 

 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 

22.04.2019 г. от 10.30 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 3 3 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 – за  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 22.04.2019 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” 

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. 

Въпроси, мнения по проекта за решение. 

Няма. 

Моля, колеги да гласуваме. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 24.04.2019 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Удължаване срока на договор за безвъзмездно предоставяне на имот – 

част от сграда (зала за борба) находящ се в град Исперих, община Исперих 

 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН     

 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. ВИРГИНИЯ НИКОЛАЕВА СТАНКОВА За    П  

11 ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П 

12. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ     

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ  За    П  

24. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

25. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА  За    П  

27. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

28. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

29.       

  

        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” 

28 23 23 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 691 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.8, ал.1  и § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба №27 на ОбС – Исперих   

 

                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

              Р Е Ш И: 

 

I. 1. Дава съгласие за удължаване със 7 (седем) години срока на Договор за 

безвъзмездно предоставяне на имот частна общинска собственост №252/16.05.2016г., 

сключен между Община Исперих и Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ ПО ММА 

„ТАРСПАРТ“ , БУЛСТАТ 176950682 със седалище и адрес на управление: с. Окорш, ул. 

„Н.Й.Вапцаров“ № 9, община Дулово, област Силистра, с председател Танер Мюмюн 

Яшар. 

2. Всички останали клаузи по договора остават непроменени. 

3. Възлага на Кмета на община Исперих да сключи Допълнително споразумение за 

удължаване срока на Договор за безвъзмездно предоставяне на имот частна общинска 

собственост №252/16.05.2016г.  

 

ІI. 1. Дава съгласие за удължаване със 7 (седем) години срока на Договор за 

безвъзмездно предоставяне на имот частна общинска собственост №251/16.05.2016г., 

сключен между Община Исперих и Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ ПО КУЛТУРИЗЪМ, 

ФИТНЕС И СИЛОВ ТРИБОЙ ХЕРКУЛЕС – ИСПЕРИХ“, БУЛСТАТ 116548145 със 

седалище и адрес на управление: град Исперих, ул. „Цар Самуил“ № 5, община Исперих, 

област Разград, с изпълнителен директор Ивелин Малчев Илиев. 

2. Всички останали клаузи по договора остават непроменени. 

3. Възлага на Кмета на община Исперих да сключи Допълнително споразумение за 

удължаване срока на Договор за безвъзмездно предоставяне на имот частна общинска 

собственост №251/16.05.2016г.  

 

 

ІII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
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ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Изказвания, питания и становища на граждани. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 В деловодството на Общински съвет Исперих няма постъпили питания и 

становища от граждани. 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Разни 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси, мнения, предложения имате ли? 

Няма. 

 

Поради изчерпване на дневния ред закривам редовното  заседание на Общински 

съвет Исперих проведено на 24.04.2019 г.,  което приключи в 18.45 часа. 

 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:  
 

 

 

 

 

 


