
 
 
 

 
ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
                                             ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

 от заседание на Общински съвет - Исперих  
ПРОТОКОЛ  № 22/11.03. 2009 г. 

                                                          
 
                                                             Р Е Ш Е Н И Е 
                                                                    № 134  

 
      На основание  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.30, ал.2 от Закона за Общинските 
бюджети,  
                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 
                                                                                  Р Е Ш И : 

I.Приема: 
   І..Приходите по бюджета на Община Исперих  към 31.12.2008г.в размер на  13 381 
123лв., в това число: 

              за държавни дейности                                                           8 316 652  лв. 
              за общински дейности                                                           5 064 471  лв. 

    2.  Разходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2008г.  размер на 12 653 362 
лв., в това число: 

за държавни дейности                                                               7 884 444  лв. 
за общински дейности                                                              4 115 755  лв. 

   за държавни дейности с общински средства                                    653 163  лв. 
      3. Разходите за КВ                                                                               2 026 758 лв.   
      4. Разходите за представителни цели 

      на Общинския съвет                                                                             4 505 лв. 
 5.  Разходите за представителни цели 
      на Кмета  на Община Исперих                                                         30  000 лв. 

      6. Разходите за командировки на кмета                                                   1 668 лв.   
      7. Разходите за награди                                                                              2 960 лв. 
      8. Разходи за  обезщетения  и помощи                                                   13 715 лв. 
      9. Разходите за погребения на самотни жители                                           50 лв. 
     10. Разходите за спортни клубове                                                            35 738  лв.             

  11. Приходите по фонд “Приватизация”                                                 25 099 лв. 
  12. Разходите по фонд “Приватизация”                                                        413 лв. 
  13. Остатъка по набирателна сметка                                                         47 168 лв. 
 

I I. Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на 
областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 



Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 
обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административно 
процесуалния кодекс.  

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                                      № 135 
 
На основание чл. 21, ал.(1) , чл. 52, ал.(1) от ЗМСМА и чл.12  от Закона за общинските 
бюджети,  
                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 
                                                                                      Р Е Ш И: 
                                                           
           1. Разпределя преходния остатък от 2008 година както следва: 
            1.1. За финансиране на държавни дейности              

302 430 лв. 
                         /Разпределени по дейности съгласно Приложение 1/              
                           в това число за КВ          54 118 лв.                                                                                      
            1.2. За местни дейности              216 076 лв. 
                           в това число за КВ         193 103 лв.                                                                                      

 
           2.Приема бюджета на Община Исперих за 2009 година както следва: 
                        
           2.1.По приходната част                                                                               12 656 387 

лв. 
                       /Разпределени по параграфи съгласно Приложения 2 и 10/  в т.ч.: 
                    
           2.1.1. приходи с държавен характер ................................................... 7 756 703 лв. 
           2.1.1.1. обща  субсидия по чл. 10 от ЗДБРБ за 2009г. .......................... 7 454 273 лв. 
           2.1.1.2. преходен остатък .. ......................................................................    302 430 лв           
            
           2.1.2. приходи с общински характер .................................................. 4 899 684 лв.                                   
           2.1.2.1. имуществени и други данъци ....................................................   864 289 лв. 
           2.1.2.2. неданъчни приходи .................................................................... 2 191 820 лв. 
           2.1.2.3. обща изравнителна субсидия .................................................... 1 175 500 лв. 
           2.1.2.4. за зимно поддържане...................................................................      31 900 лв. 
           2.1.2.5. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 
                        общински  дейности ......................................................................  416 400 лв. 
           2.1.2.6. преходен остатък .. .......................................................................   216 076 лв. 
           2.1.2.7. начислени лихви за предходен период........................................      3 699 лв. 
                    

2.2. По разходната част , в т. ч. : 
        /Разпределени по параграфи съгласно Приложения 3:9,11:19/ в т.ч.за 12 656 387 лв.   

 
            2.2.1. Държавни дейности разпределени по функции и дейности.... 7 756 703 лв. 
             с включен 10% резерв в §9700 /съгласно  приложения 3:9/............    745 427 лв. 
                              в т.ч.  Бюджет на читалища по приложение 8а...............    228 160 лв. 
                              в т.ч.: Бюджет на второстепенни разпоредители.........   6 140 213 лв. 
                както следва: Дирекция “ОЗК”.................................................................       1 439 269 лв.  
                                         Дом за деца “Лудогорие”................................................         820 320 лв. 
                                         Исторически музей............................................................         304 092 лв. 
                                         Км. Подайва..........................................................................           89 133 лв. 
                                         Км. Свещари..........................................................................           59 914 лв. 



                                         ООУ – 11 броя.......................................................................      3 427 485 лв. 
                                                           
            2.2.2. Общински дейности разпределени по функции и дейности.   4 899 684 лв.                                                                 
                      с 10% резерв в §9700 върху трансферите от РБ...….................      162 380 лв.                                                                                                                                                

и резерв върху собствените приходи/съгласно приложения 11:19/.....      230 000 лв. 
                                 в.т.ч.: Дофинансиране на държ. дейности.....................     532 433 лв.        
                                 в т.ч.: Бюджет на второстепенни разпоредители........ 1 199 499 лв. 
                                          Дирекция “ОЗК”...................................................................       697 797 лв.  
                                         Дом за деца “Лудогорие”...................................................           2 934 лв. 
                                         Исторически музей...............................................................       118 350 лв. 
                                         Радиоцентър Исперих........................................................          15 371 лв. 
                                         Км. Подайва............................................................................        108 358 лв. 
                                         Км. Свещари...........................................................................          63 678 лв. 
                                         ООУ – 11 броя /приложение19а/..................................         193 011 лв. 
                                                           
                   3.  Приема плана на извънбюджетните сметки и фондове както следва: 
                   3.1. Фонд “Приватизация за покриване на разходите”..................      24 543 лв.  
                                                                                               /Приложение 20/ 
                   3.2. Фонд “Приватизация за инвестиции “ /Приложение 20/........        2 213 лв. 
 
                   4.  Приема списъка за капитал. разходи /Приложение 21/.....    671 334 лв. 
                    
                   5. Определя числеността на персонала,  годишен и месечен фонд 

работна заплата        /Приложение 22, 22а/  
                   6.  Приема следните лимити за разходи: 
                   6.1.Социално-битови разходи на персонала  в   размер на 3% от начислените  
                         трудови разходи.     
                   6.2. Разходи за погребения в дейност ”Обредни домове и зали” в размер на            

50.00 лв. за  починали жители на общината без близки, роднини и 
бездомни. 

                   6.3. Разходи за награди – 6000 лв. (до 200 лв. на човек) 
                   6.4. Разходи за подпомагане на социално слаби семейства – 14 000 лв. (до 

200 лв.  на семейство)    
                   6.5. Посрещане на гости и представителни – 45 000лв. в т.ч. 8 000 лв. за 

председателя на Общински съвет - Исперих 
                   6.6. Разходи за спортни клубове за спортна дейност – 44 000 лв. в т.ч. 12 000 

лв. за футболния клуб на Професионална гимназия за участие в                                                   
международния турнир по футбол в Анталия. 

                    6.7. Разходи за религиозни храмове – 30 000 лв. 
 
                   7. Утвърждава списъка на педагогическия персонал в делегираните от 

държавата дейности по образование, които имат право но заплащани на 
част от транспортните разходи. /Приложение 23/ 

 
                   8.  Да се заплащат транспортните разходи на педагогическия персонал по 

утвърдения списък до размера на предоставените от МФ средства. 
                   
                   9.  Просрочените вземания и задължения  от предходни години ще бъдат 

събрани и разплатени от бюджет 2009г.  
 



                   10.  Дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от 
общинския бюджет в рамките на бюджетната година във връзка с 
разходи по одобрени проекти по ОП на ЕС преди получаване на  
междинните и окончателни плащания от управляващия орган чрез: 

                            - предоставяне на временни безлихвени заеми от бюджета за сметка на 
планирания по § 9700 резерв от собствени средства. 

                            - ползване на временно съхраняваните в набирателната сметка на 
община Исперих средства.  

                            -  безлихвени заеми от ЦБ. 
 

    11.  При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на 
държавни и общински дейности, предоставя следните правомощия 
на кмета на общината за бюджетната 2009 година /чл. 27 от ЗОБ/: 

 
11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове  

разходи   в обема   на общите разходи на една бюджетна дейност, без 
средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за 
делегираните от държавата дейности. 

 
11.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една 

дейност или от дейност в дейност в границите на една бюджетна група, 
без да изменя общия и размер в частта на местните дейности. 
 

                  11.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит. 
 

       11.4. За правомощията по т. 11 кметът издава заповеди. 
                   12. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по 

общинския бюджет по тримесечия 
                   13.   Утвърждава приоритетите, по които се изразходват общинските 

приходи : заплати, вноски за осигурителни плащания и издръжка. 
                          
      Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
 
      Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административно 
процесуалния кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                      № 136 
        
          Във връзка с откриване на процедура по Акредитация на цялостната меди-
цинска дейност на “МБАЛ-Исперих” ЕООД, Микробиологична и Патологоанато-
мична лаборатории от структурата на лечебното заведение и на основание чл.21, 
ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.4, ал.1, т.2 на Наредба №18 от 20.06.2005г. за 
крите - риите, показателите и методиката за Акредитация на Лечебните Заведения 
и чл.89 от Закона за Лечебните заведения, 
        
                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 
                                                                                      Р Е Ш И: 

 



1. Дава съгласие за започване на процедура по Акредитация  на “МБАЛ-
Исперих” ЕООД – гр.Исперих 
 
2. Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих, на 
Управителя на «МБАЛ-Исперих»ЕООД гр.Исперих и на областния 
управител на област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 
             Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административно 
процесуалния кодекс. 

                                                                                          
 
 
                                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                                                                           на Общински съвет – Исперих:  /п/              
                                                                                                               / Бейсим Басри / 

 

        ПРОТОКОЛИСТ:    /п/          

                                                                                                          / Къймет Ариф / 
 

 
 
Изготвил: 
    /К.Ариф/ 
Гл.спец. Сътрудник 
Общински съвет-Исперих 
 
 


