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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

  

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ИСПЕРИХ 
 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
 

От Бейсим Руфад Расим –  Кмет на Община Исперих 

 
Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих 

към 31.12.2016 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОДПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ,  

 

С Решение № 41, протокол № 7 от 29.01.2016 год. на Общински съвет-Исперих бе 

приет бюджета на община Исперих за 2016 год. в размер на  14 673 553 лв.:                                     

в т.ч. за:                                                                                                                                                        

държавни дейности   –  8 808 673 лв.;                                                                                                                                 

общински дейности   –  5 036 147 лв.;                                                                                                                

дофинансиране на ДД -   828 733 лв.; 

 

I. ПРИХОДИ                                                                                                                                    
Към 31.12.2016 г. рамката на бюджета на община Исперих е увеличена с  2 981 943 лв.         
Промените по плана са както следва:                                                                                                              
1. Увеличена обща субсидия §§ 31-11                                                                       526 976 лв.                                                        
- средства за възнаграждения и осигурителни вноски                                                                                                                       
на кметските наместиници в общ. администрация                                              8 200 лв.                                      
- средства за увеличение на разходите за персонал на                                                                                              
заетите в библиотеките, музеите и художествените                                                                                             
галерии с регионален характер                                                                                    53 850 лв.                                                  
- корекция във връзка с откриването на „Дневен център за деца с                                                                 
увреждания” и „Център за настаняване от семеен тип за деца и                                                                       
младежи с увреждания”                                                                                                319 582 лв.                                    
- средства за възстановяване на част от разходите за                                                                                    
транспорт на пътуващия педагогически персонал                                             73 839 лв.                              
- средства за присъдена издръжка                                                                             34 721 лв.                    
- средства зa пътни разходи на правоимащи болни                                              1 375 лв.                                          
- корекция на средства съгласно информационна система                                                                               
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„Админ М” на МОН относно броя на децата и учениците в                                                                                  
общинските детски градини и училища                                                                                                                          
функция „Здравеопазване”                                                                                           -19 624 лв.                                                    
корекция на средства съгласно информационна система                                                                                            
„Админ М” на МОН относно броя на децата и учениците в                                                                  
общинските детски градини и училища                                                                                                     
функция „Образование”                                                                                              -398 373 лв.                                        
- средства по НП „Опитимизация на училищната мрежа”                                                                                                    
модул „Оптимизиране на вътрешната структура на                                                                             
училищата, детските градини, и самостоятелните                                                                                          
общежития”                                                                                                                   127 758 лв.                                                
-  корекция на средства съгласно информационна система                                                                                  
„Админ М” на МОН относно броя на децата и учениците в                                                                   
общинските детски градини и училища                                                                                                                
функция „Здравеопазване”                                                                                              7 900 лв.                                                               
- средства за закупуване на учебници и учебни помагала                                                                                                           
за децата и учениците в общинските детски градини и                                                                     
училища за 2016 г.                                                                                                           59 336 лв.                                                 
- средства за подпомагане на физическото възпитание                                                                                                                
и спорта в общинските детски градини и училища                                              7 405 лв.                     
- увеличена обща субсидия във връзка с преминаване на                                                            
Професионална гиминазия по селско стопанство                                                                                        
„Хан Аспарух” гр. Исперих на финасиране чрез бюджета на                                                                          
община Исперих                                                                                                            199 433 лв.                                                 
- средства за обучение на доброволното формирование,                                                                                     
функция „Отбрана и сигурност”                                                                                1 657 лв.                                                                       
- средства по НП „Подобряване на условията за експери-                                                                         
ментална работа по природни науки”                                                                    9 247 лв.                                                         
- средства по НП „Без свободен час”                                                                         3 813 лв.                                     
- средсва по НП „Ученически олимпиади и състезания”                                          650 лв.                                                                      
- средства за допълнително възнаграждение за постигнати                                                              
резултати от труда на директорите на общинските училища                                                                   
и детски градини                                                                                                           33 611 лв.                                                                  
- средства по НП „ИКТ”                                                                                                   2 596 лв.                  
2.Увеличена субсидия за капиталови разходи §§ 31-13                               1 500 000 лв.                      
- Целеви средства за рехабилитация и ремонт на уличната                                                                          
мрежа в населените места на територията на                                                                            
Община Исперих                                                                                                        1 500 000 лв.                            
3. Трансфер §§ 31-28                                                                                                   168 648 лв.                                 
- Средства за компенсиране стойността на безплатните превози                                                       
на деца и ученици до 16 год. възраст                                                                   168 648 лв.                        
4. Трансфер §§ 61-00                                                                                                   207 845 лв.                                             
- Трансфер от „Фонд социална закрила”                                                               17 181 лв.                                                   
- Трансфер от МТСП                                                                                                    95 900 лв.                                   
- Трансфер за възнаграждения и осигуровки на ОИК-                                                                                  
Местни избори 2015 г.                                                                                                  1 119 лв.                                   
- Трансфер от МК                                                                                                         10 000 лв.                                   
- Трансфер за ОТП 1 и 2 тур  на изборите за президент и                                                               
вицепрезидент и на национален референдум през 2016 г.                             26 676 лв.                                     
- Трансфери за възнаграждения и осигуровки на СИК 1 и 2 тур                                                                       
на изборите за президент и вицепрезидент и на национален                                                      
референдум през 2016 г.                                                                                            56 969 лв.                                                                   
5. Трансфер §§ 62-01 – към Община Хитрино                                                      - 2 000 лв.                                              
6. Трансфер §§ 64-01 - Договори  по „ПУДООС”                                                   15 579 лв.                                                                
7. Промяна на плана на §§ 24-04                                                                             259 067 лв.                                             
- Решение № 159, протокол №14 от 30.06.2016                                                                                                                      
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на Общински съвет – Исперих                                                                                  149 067 лв.                                                             
- Решение №251, протокол №23 от 22.12.2016                                                                                                                                        
на Общински съвет – Исперих                                                                                  110 000 лв.                                                         
8. Промяна на плана на §§ 24-06                                                                              140 000 лв.                                                                            
- Решение №251, протокол №23 от 22.12.2016                                                                                                                     
на Общински съвет – Исперих                                                                                  140 000 лв.                                    
9. Промяна на плана на §§ 93-17, §§ 93-18                                                              37 672 лв.                                   
- Решение № 215, протокол №18 от 29.09.2016                                                                                                                                                         
на Общински съвет – Исперих                                                                                    37 672 лв.                         
10. Промяна на  плана §§ 24-06, §§ 47-45, §§ 37-02                                                                                                                         
при ОУ „Хр. Ботев” с. Китанчево                                                                                      763 лв.                         
11. Промяна на  плана §§ 24-04, §§ 24-06, §§ 37-02, §§ 45-01                                                                                                               
при ОУ „В. Левски” с. Тодорово                                                                                       780 лв.                        
12. Промяна на  плана §§ 24-05, §§ 37-02 при Гимназия „В. Левски”                                                                                
гр. Исперих                                                                                                                              207 лв.                         
13. Промяна на плана §§ 24-06, §§ 37-02 при ОУ „Н.Й.Вапцаров”                                                                  
с.Вазово                                                                                                                                 2 987 лв.                         
14. Промяна на плана §§ 24-04, §§ 37-02 при ОУ „В.Априлов”                                                                                   
гр. Исперих                                                                                                                              248 лв.                        
15. Промяна на плана §§ 24-04, §§ 24-05, §§ 36-11, §§ 36-19,  §§ 3702,                                                                                    
§§ 62-01 при ОУ „Отец Паисий” с. Подайва                                                                8 947 лв.                       
16. Промяна на плана §§ 24-04, §§ 24-06, §§ 36-12, §§ 3702,                                                                                           
§§ 45-01 при ОУ „Христо Ботев” с. Лудогорци                                                           1 289 лв.                       
17. Промяна на плана §§ 24-04, §§ 24-05, §§ 3702                                                                                                                 
при ОУ „Христо Ботев” гр. Исперих                                                                               1 768 лв.                        
18. Промяна на плана §§ 45-01 Дом „Лудогорие” гр.Исперих                                   60 лв.                               
19. Промяна на плана §§ 45-01 КСУДС „Лудогорие” гр.Исперих                             750 лв.                       
20. Промяна на плана §§  24-04, §§ 24-05, §§ 24-08, §§ 45-01,                                                                                   
§§ 36-01, §§ 62-01 при ПГСС „Хан Аспарух” гр. Исперих                                      110 357 лв.                                                                                                                                                                  

 

Рамката на бюджета на Община Исперих към 31.12.2016 г. възлиза на 17 655 496 лв.                                                  

в т. ч. за:                                                                                                                                                                              

държавни дейности          -          9 828 331 лв.;                                                                                                      

за общински дейности     -          7 827 165 лв.;                                                                                                                           

в т.ч. дофинансиране ДД -              933 294 лв.; 

Размерът на постъпилите приходи към 31.12.2016 г. е 16 761 998 лв. = 94.94 % от плана                         

в т.ч.: 

държавни                9 902 993 лв. – 100,75 % ;                                                                                                                                                                                              

общински               6 859 005 лв. –   87,63 % 
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Плана на приходите по бюджета на Община Исперих и отчета към 31.12.2016 г. 

/Приложение №№№1,2,3/ е както следва:       

 

 

 

 Вид на прихода Общо В това число  

Актуали-

зиран  

план 

Отчет Държавни Общински 

План Отчет План Отчет 

1 Всичко собствени 

приходи 
 

4990692 

 

  4104755 

 

175468 

 

175468 

 

4815224 

 

3929287 

В т.ч. имуществени 

данъци 

1337270 1149555 0 0 1337270 1149555 

Неданъчни 3653422 2955200 175468 175468 3477954 2779732 

2 Субсидии от РБ 12192838 12192798 8968738 8968738 3224100 3224060 

В т.ч. обща допълваща 8800090 8800090 8800090 8800090   

обща изравнителна 1196300 1196300 0 0 1196300 1196300 

целеви .трансфери от 

ЦБ -3113 

2027800 2027760 0 0 2027800 2027760 

възст .трансфери за ЦБ -

3120 

0 0 0 0 0 0 

целеви .трансфери от 

ЦБ -3128 

168648 168648 168648 168648 0 0 

3 Трансфери - получени -187479 -413995 31439 31439 -218918 --445434 

по §61-01 222964 221481 94764 94764 128200 126717 

по §61-02 -300950 -264465 -2000 -2000 -298950 -262465 

по §61-05 95900 95900 95900 95900 0 0 

по §62-01 30748 38735 30748 30748  7987 

по §62-02 -324749 -567133 -195187 -195187 -129562 -371946 

по §64-01 88608 61487 7214 7214 81394 54273 

4 Врем.безлихв.заеми 

между бюджетни 

сметки   и сметки за 

СЕС   

4497759 4638953 0 -17547 4497759 4656500 

5 Предоставена временна 

финансова помощ 
0 -10000 0 0 0 -10000 

6 Погашения по 

краткосрочни  заеми от 

банки и др.лица 

-1000000 -1000000 0 0 -1000000 -1000000 

7 Погашения по 

дългосрочни  заеми 
-3836000 -3836000   -3836000 -3836000 

8 Наличности в лева в 

началото на периода 
960012 960012 652686     652686 307326     307326 

9 Наличности в лева 

равностойност по 

валутни сметки   от 

предходен период 

 

25 

 

25 

 

23 

 

23 

 

2 

 

2 

    10 Наличности в лева в 

края на периода 
0 -611947  -596863  -15084 

    11 Наличности в лева 

равностойност по 

валутни сметки  в края  

на периода 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

    12 Събрани средства и 

плащ. за сметка на 

др.бюдж. сметки  

 

-23 

 

89798 

 

--23 

 

89798 

 

0 

 

 

0 

    13 Друго финансиране 37672 35652 0 2388 37672 33264 

 

 Всичко 17655496 16150051 9 828 331 9 306 130 7827165 6843921 
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Изпълнението на местните данъчни приходи е 86 % спрямо годишния план.  

В това число изпълнението на : 

приходите от патентен данък  60 % 

данък върху недвижимите имоти  90 % 

данък върху превозните средства  102 % 

данък при придобиване на имущество  63 % 

туристическия данък  44 % 

През периода 2014 – 2016 година се наблюдава спад в събираемостта на  

приходите от патентен данък и ръст в събираемостта на приходите от данък върху 

недвижимите имоти и данък върху превозните средства, като по – голяма е 

събираемостта от юридическите лица. През 2016 г. събираемостта на данък недвижими 

имоти и Такса битови отпадъци е най – висока в следните населени места: 

с. Средоселци – 75%, 

гр. Исперих  и с. Голям Поровец – 71%,  

селата Йонково и Къпиновци – 68%, 

с. Драгомъж – 67%.  

Най – ниска е събираемостта в селата Вазово и Китанчево.   

Събираемостта на данък върху моторните превозни средства е най-висока в: 

с. Къпиновци – 86%; 

с. Делчево       – 79%; 

гр. Исперих    – 72%; 

с. Лъвино        – 70% 

Най – ниска е събираемостта на данък върху моторните превозни средства в с. Райнино. 

През отчетната 2016 г. по реда на чл.182, ал.1 и чл.221  от ДОПК през годината са 

събрани принудително следните приходи: 

              - патентен данък  - 11 814 лв. по изпратени 46 бр. покани ; 

              - данък върху превозните средства – 32187 лв. по съставени 174 бр. АУЗД; 

              - данък върху недвижимите имоти и ТБО – 106716 лв. по съставени 1169 бр. 

АУЗД; 

 

Собствените неданъчни приходи през годината са изпълнени на 81 % спрямо 

годишния план. От тях  изпълнението на: 

§24-04 нетни приходи от продажби на услуги,стоки и продукция  103 %        

§24-05 приходи от наем на имущество  72 %      

§24-06 приходи от наем на земя   101 % 

§24-07 приходи от дивиденти                                                                         0 % 

§27-01 приходи от такси за ползване на детски градини 57 % 

§27-04 приходи от такси за ДСП  114 % 

§27-05 приходи от пазари и тържища  84 % 

§27-07приходи от ТБО  82 %  

По  слабо е изпълнението на : 

§40-00-приходи от продажба на ДМА  46 % 

През отчетната 2016 г. постъпилите неданъчните приходи са повече от 

събраните през 2015 г. приходи с 1 028 000 лева, като най – голям е ръстът на 

приходите от : 

- продажба на услуги и стоки (продажба на дървесина) с 464 000 лв.   

- наеми на земя с 242 000 лв. 

- продажба на ДМА със 187 000 лв. 

През 2016 г. след актуализацията на РАЗДЕЛ III Такси за детски ясли, детски 

градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и 

други общински социални услуги от Н А Р Е Д Б А № 11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Исперих , размерът на събраните такси за ползване на детски градини е нараснал с 

22 000 лв. Най – висока е събираемостта на таксите в Детска градина „Слънце” – 100%, 
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а най – ниска в Детска градина „Първи юни” – 91%, където просрочените вземания към 

31.12.2016 г. са нарастнали три пъти спрямо същите към 31.12.2015 г. 

 

Остатъкът към 31.12.2016 г. по левовата бюджетна сметка е в размер на  960 012 лв.    

в т.ч.  
         за държавни дейности         652 686 лв.  

         за общински дейности         307 326 лв. 

 

II.  РАЗХОДИ 

Плана на разходите по бюджета  на Община Исперих към 31.12.2016 г. е както 

следва:   
                                       

                                 Актуализиран план на разходи 

  Всичко Държавни 
дейности 

Общински 
Дейности 

Разходи за ДД 
за сметка на 

общ.приходи 
1 Общи държ.служби 2755273 1082964 1343612 328697 

2 Отбрана и сигурност 242388 217518 9000 15870 

3 Образование 7491755 6511457 630841 349457 

4 Здравеопазване 615184 382315 232869 0 

5 Соц.осигуряване  

подпомагане  и грижи 
1354267 1027624 281720 44923 

6 Жил.строителство, 
благоустрояване и ком. 

Стопанство 

3434389 0 3434389 0 

7 Почивно дело и култура 1116269 606453 315469 194347 

8 Икономически дейности 449910 0 449910 0 

9  Други 196061 0 196061 0 

 

 

Общо разходи 17 655 496 9 828 331 6893871 933294 

 

Реално изплатените разходи към 31.12.2016 г. възлизат на 16 150 051 лв., от които  

763 459 лв. неразплатени разходи от 2015г. Изплатените разходи през 2016 г. 

представляват  91 % от годишния план както следва: 

 за държавни дейности     -  9 306 130 лв.   /Приложение № 4/ 

 за общински дейности    -  6 097 071 лв.   /Приложение № 5/ 

 за дофинансиране            -    746 850 лв.   /Приложение № 6/ 

 

1.Разходи за дейности държавна отговорност. 
Изплатените разходи в дейностите държавна отговорност  към 31.12.2016 г. са в 

размер на  9 306 130 лв. и представляват 95 % от годишния план. 

 
№ 

по ред 

 

 
Наименование 

 
Разходи към 

31.12.2016 г. 

 
1   Общи държавни служби 1082964 

2 Отбрана и сигурност 90000 
3 Образование 6332047 

4 Здравеопазване 305092 

5 Социално осигуряване , подпомагане и грижи 903729 

6 Жилищно строителство, благоустрояване, ком.стопанство 0 

7 Почивно дело, култура 592298                 

8 Икономически дейност 0 

9 Други  0 

  Всичко разходи 9 306 130 
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2. Разходи за дейности държавна отговорност, финансирани с общински 

средства. 

 Към 31.12.2016 г. са извършени разходи за 746 850 лв. и те са 80 % от годишния план. 

 

 
№ 

По ред 

 
Наименование 

 
Разходи към 

31.12.2016 г. 

1   Общи държавни служби 

 
295846 

2 Отбрана и сигурност 

 
15870 

3 Образование 

 
256419 

4 Социално осигуряване , подпомагане и грижи 

 

21527 

5 Почивно дело, култура 

 
157188 

  Всичко разходи 746 850 

    

 

 

             3.Разходи за дейности общинска отговорност. 

 

Реално изплатените  към 31.12.2016 г. разходи в дейностите  общинска отговорност са в 

размер на  6 097 071 лв. и представляват 88 % от годишния план, а именно: 
 

 
№ 

по ред 

 

 
Наименование 

 
Разходи към 

31.12.2016 г. 

 
        1   Общи държавни служби 

 
1094592 

        2 Образование 

 
526553 

        3 Здравеопазване 

 
135721 

        4 Социално осигуряване , подпомагане и грижи 

 
280451 

        5 Жилищно строителство, благоустрояване, 

ком.стопанство 
3269098 

        6 Почивно дело, култура 

 
201572 

        7 Икономически дейности 

 
422041 

        8 Други 167043 

  Всичко разходи 6 097 071 

 

 

Извършените през отчетния период разходи за погасяване на краткосрочни  и дългосрочни 

заеми са в размер ма 4 836 000.00 лв. както следва: 

               1 000 000,00 лв. за погасяване на заема от „Инвестбанк„  АД; 

               3 500 000,00 лв. за погасяване на  мостовия кредит от фонд „ФЛАГ” ЕАД ; 

                    336 000,00 лв. за погасяване  на част от  кредита изтеглен от фонд „ФЛАГ” ЕАД;  
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Актуализираният план на разходите и реално изплатените разходи в Община 

Исперих към 31.12.2016 г. по видове са представени в следната таблица: 
 

 

№ 

по 

ред 

 

 

Видове разходи 

 

Общо В това число 

Утвърден 

план 

Отчет Държавни Общински  

в т.ч ДД с общински 

приходи 

Утвърден 

план 

Отчет Утвърден 

план 

Отчет 

1 За заплати  7688231 7383053 6357777 6190684 1330454 1192369 

2 За осигуровки 1456942 1428034 1241013 1223081 215929 204953 

3 За стипендии 79343 53157 79343 53157 0 0 

4 За храна 722466 695065 408203 376625 364263 318440 

5 За медикаменти 25928 12630 25628 12449 300 181 

6 За постелен 

инвентар, 

облекло 

115482 29830 56566 22252 58916 7578 

7 За учебни р-ди и 

книги 

75423 61307 64232 60637 11191 670 

8 Материали 519576 406469 201088 175907 318488 230562 

9 За вода,горива и 

енергия 

1157888 1023979 447282 388285 710606 635694 

10 Външни услуги 1633650 1534108 318822 277369 1314828 1256739 

11 Текущ ремонт 132298 77598 102040 52587 30258 25011 

 

12 

Платени данъци, 

такси и 

административн

и санкции 

 

187839 

 

180224 

 

39678 

 

36563 

 

148161 

 

143661 

13 Командировки 43612 24645 19397 12087 24215 12558 

 

14 

Застраховки и 

други фин. 

услуги 

64163 51166 23353 20155 

 

40810 31011 

15 СБКО 27568 12748 20429 12748 7139 0 

 

16 

Разходи за дог. 

санкции и 

неустойки, съд. 

обезщ. и 

разноски 

 

 

12067 

 

 

12067 

 

 

1580 

 

 

1580 

 

 

10487 

 

 

10487 

17 Други разходи 113542 101356 36275 36275 77267 65081 

 

18 

Текущи 

трансфери, 

обезщетения и 

помощи за 

домакинствата 

 

125000 

 

54000 

 

0 

 

0 

 

125000 

 

54000 

19 Субсидии 252740 243592 252740 243592 0 0 

20 Разходи за 

членски внос  

26165 26165 0 0 26165 26165 

21 Разходи за лихви 196061 167043 0 0 196061 167043 

22 Капиталови 

разходи 

2949512 2571815 132885 110097 2816627 2461718 

 Общо 17655496 16150051 9828331 9306130 7827165 6843921 
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Реално платените разходи през 2016 г. могат да бъдат представени по-кратко и по 

следния начин: 

 
№ 

по 

ред 

 

 

Видове 

разходи 

Отчет 

общо 

Отн. 

дял 

Отчет 

Държавни 
Отн. 

дял 

Отчет Общински  

в т.ч ДД с 

общински 

приходи 

Отн. 

дял 

1 ФРЗ и ДОО 8811087 55% 7413765 80% 1397322 20% 

2 Издръжка 4767149 29% 1782268 19% 2984881 44% 

3 Капиталови 

разходи 

2571815 16% 110097 1% 2461718 36% 

  16150051 100% 9306130 100% 6843921 100% 

 

В дейност 122 „Изпълнителни и законодателни органи” от функция “Общи 

държавни служби” по § 4214 – обезщетения и помощи при годишен план 20 000 лв. към 

31.12.2016 год. са изплатени 19 250 лв.  

 

4. Просрочени задължения 
Към 31.12.2016 г. просрочените задължения са в размер на 567 142,00 лв., от 

които 3 256 лв. в дейностите държавна отговорност и  563 885 лв. в дейностите местна 

отговорност, както следва: 

- за хранителни продукти  –  33 369 лв.; 

- за материали  –  19 122 лв.; 

-за вода, горива и енергия  –   21 179 лв.; 

- за външни услуги  –   60 783 лв. 

- за дейност чистота  – 146 616 лв. на А.С.А. България 

                                                 133 811 лв. на Община Разград,; 

- за капиталови разходи  – 152 262 лв. и други разходи – 34 801 лв. /Приложение 

№ 7/.     

 

III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ. 

 

Планът на капиталовите разходи към 31.12.2016 г. е 3 041 866 лв., а изпълнението 

е в размер на 2 644 287 лв. – 86.93 % (Приложение № 8), в т.ч.: 

- по Бюджета: 

Държавни дейности – при план  132 885 лв. са усвоени 110 097 лв. – 82,85 %. 

Местни дейности – при план  2 643 468 лв. са усвоени   2 337 705 лв. – 88,43 %. 

Дофинансиране – при план 173 159 лв. са усвоени 124 013 лв. – 71,62 %.  

- по  СЕС: 

При план 92 354 лв. са усвоени 72 472 лв. – 78.47 %., както следва 

- по ПРСР - при план 62 984 лв. са усвоени 43 102 лв. – 68.43 % 

- по ДМП - при план 29 370 лв. са усвоени 29 370 лв. – 100.00 % 

 

Разпределението на усвоените средства по източници на финансиране е както следва: 

- от целева субсидия за КР от Републикански бюджет  - 2 027 760 лв.; 

- от собствени бюджетни средства – 490 247 лв.; 

- от ПУДООС  - 53 808 лв.; 

- от Програма за развитие на селските райони – 43 102 лв.; 

- от ДМП – 29 370 лв.; 

 

IV. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

         

На основание на указания на министерство на финансите – ДДС 

№7/04.04.2008г.Община Исперих има разкрити три извънбюджетни сметки 

(Приложение № 9): 
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- за отчитане на предоставени средства от структурните фондове на Европейския съюз 

и от Кохезионния фонд към Община Исперих 

Наличността по сметката в началото на годината е 526 997 лв. Постъпилите приходи 

през 2016 г. са в размер на ( -783 691) лв. Направени  са   разходи  за (-256 694) лв. В 

края на годината наличността  по сметката е  1 991 лв. 

 

-за отчитане на предоставени средства от структурните фондове на Европейския съюз и 

от Кохезионния фонд към ОУ „Христо Ботев”, с. Лудогорци. 

Наличността по сметката в началото на годината е 0 лв. Няма движение по сметката 

през 2016 г. В края на годината няма наличност по сметката. 

 

-за отчитане  на средствата от Разплащателна агенция към държавен фонд „Земеделие” 

към Община Исперих. 

Наличността по сметката в началото на годината е 147 лв. Постъпилите приходи през 

2016г. са в размер на 49 488 лв. Направени  са   разходи  за 49 635 лв. В края на 

годината наличността  е 0 лв. 

 

Разпределението на приходите и разходите по програми е както следва: 

- Сметки за средства от  Европейския съюз 

Приходите по сметките за средства от ЕС – код 7443 на община Исперих към 

31.12.2016  г. са – (-168 450 лв.) (в.т.ч. преходен остатък 527 144 лв.) както следва:    

 - по ОПРЧР                            -          738 177 лв.  

 - по ПРСР                              -             49 635 лв.  

- по ОПОС                           -    (-1 002 198 лв.)  

 - по ОПРР                              -            19 440 лв.  

- по ОПНОИР                        -              2 755 лв.  

- по ФЕПНЛ                           -            23 741 лв.  

Извършените разходи към 31.12.2016 г. са за – (-170 441 лв.) и те са:                                    

- по ОПРЧР                           -          738 062 лв.   

- по ПРСР                              -            49 635 лв. 

- по ОПОС                          -    (-1 002 198 лв.) 

- по ОПРР                              -            17 838 лв. 

- по ОПНОИР                       -              2 755 лв.  

- по ФЕПНЛ                           -            23 467 лв.  

Остатъкът по сметка 7443 на 31.12.2016 г. е  1 991 лв. 

 

-  Други средства от Европейския съюз 

Приходите от другите средства от Европейския съюз (ДЕС) на община Исперих 

към 31.12.2016 г. са – 0 лв. (в това число преходен остатък 23 лв.) както следва:    

 - по програма „Коменски” на  ОУ „Отец Паисий”, Подайва                       –   0 лв. 

 - по програма „Еразъм +” на  ПГСС „Хан Аспарух”, Исперих                    –   0 лв. 

Извършените разходи към 31.12.2016 г. са за  - 0 лв. и те са:                                    

- по програма „Коменски” на  ОУ „Отец Паисий”, Подайва                          –   0 лв. 

- по програма „Еразъм +” на  ПГСС „Хан Аспарух”, Исперих                       –   0 лв. 

Остатъкът по бюджетните сметки и касови наличности на общообразователните 

училища към 31.12.2016 г. е  0 лв. 

 

-  Други международни програми 

Приходите от другите международни програми (ДМП) на община Исперих към 

31.12.2016г. са 173 921 лв. (в това число преходен остатък 184 165 лв.) както следва:    

 - по програма БГ06 "Деца в риск" към община Исперих                       – 184 165 лв. 

- възстановени средства от банкови наличност по програма БГ06 "Деца в риск" 

към община Исперих                            – (- 10 244) лв. 

Извършените разходи към 31.12.2016 г. са за   173 921 лв. и те са:                                    

- по програма БГ06 "Деца в риск" към община Исперих                      –   173 921 лв. 
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Остатъкът по бюджетната сметка на община Исперих по ДМП на 31.12.2016г. е          

0 лв. 

V. НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА 

 

-  Община  Исперих разполага само с една набирателна сметка с код 3 и  размера 

на остатъка по нея  към 31.12.2016 г. е 477 992 лв. 

- ОУ „Васил Априлов” гр. Исперих разполага с една набирателна сметка и 

остатъкът по нея към 31.12.2016 г. е 7 308 лв. 

                       

VI. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 

 

Към 01.01.2016 г. Община Исперих има текущ дълг в размер на 6 000 000 лв. През 

2016 г. е сключен договор за финансов лизинг за закупуване на автомобил в размер на 

62 755 лв.  Погасен е единия дългосрочен дълг към ФЛАГ „ЕАД”  в размер 3 500 000 

лв. изцяло и 336 000 лв. от другия дългосрочнен дълг към ФЛАГ „ЕАД”. Погасен е и  

краткосрочния дълг към „Инвестбанк” АД на стойност 1 000 000 лв. Внесените 

лизингови вноски през 2016 г. са в размер на 25 083 лв. 

Към 31.12.2016г. безлихвените крайният размер на дълга за 2016 година е 1 201 

672 лв.  /Приложения №№№ 10, 11, 12/. 

 

VII. ОДИТИРАН ОТЧЕТ И ОДИТНО СТАНОВИЩЕ 

 

Съгласно изречение второ на чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси 

заедно с годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г. се внасят за приемане и 

одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на 

годишния финансов отчет на община Исперих за 2016 г. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ : 
На основание  чл. 52  ал. 1 и чл. 21 ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 1 от Закона за 

общинския дълг и чл. 50, ал. 1 от Наредба № 12 на Общински съвет Исперих за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Исперих. 

РЕШИ : 

1. Приема актуализирания план на приходите по бюджета на Община Исперих 

към 31.12.2016 г.в размер на 17 655 496 лв.в т.число: 

за държавни дейности      9 828 331 лв. 

за общински дейности    7 827 165 лв. 

в т.ч. дофинансиране    933 294 лв. 

     

2. Приема  приходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2016 г.в размер 

на 16 761 998 лв.  в т.ч. 

 

за държавни дейности 9 902 993 лв. 

за общински дейности    6 859 005 лв. 

 

3. Приема актуализирания план на разходите по бюджета на Община Исперих към 

31.12.2016 г. в размер на 17 655 496 лв. в т.число: 

за държавни дейности      9 828 331 лв. 

за общински дейности    7 827 165 лв. 

в т.ч. дофинансиране    933 294 лв. 
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4. Приема  разходите  по бюджета на Община Исперих към 31.12.2016 г.в размер 

на 16 150 051 лв. в т.ч.       

за държавни дейности                                9 306 130 лв.  

за общински дейности 6 097 071 лв. 

за дофинансиране 746 850 лв. 

 

5. Приема актуализирания план на капиталовите разходи към 31.12.2016г. в 

размер на 3 041 866 лв. в т.число: 

за държавни  132 885 лв. 

за общински дейности  2 735 822 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 92 354 лв. 

за  дофинансиране    173 159 лв. 

6. Приема разходите за капиталовите разходи към 31.12.2016 г. в  

размер на 2 644 287 лв. в т.число: 

за държавни  110 097 лв. 

за общински дейности  2 410 177 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 72 472 лв. 

за  дофинансиране    124 013 лв. 

 

7. Приема годишния отчет за състоянието на общинския  дълг към 31.12.2016 г. 

съгласно Приложение № 10, Приложение № 11 и Приложение № 12                                        

 

8. Приема разходите за представителни цели на Общинския съвет 

в размер на               15 000 лв. 

 

9. Приема разходите за представителни цели на Кмета  

на Община Исперих в размер на                                                       30 000 лв. 

 

10.Приема разходите за награди                                                          700 лв. 

 

11.Приема разходи за  обезщетения  и помощи                       19 250 лв. 

 

12.Приема разходите за спортни клубове                                  38 500 лв. 

 

13.Приема разходите за религиозни храмове                            1 000 лв. 

 

14.Приема приходите по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове                                                                  (-207 059) лв. 

 

15. Приема разходите  по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове   (-209 050) лв. 

 

16.Приема остатъка по бюджетните сметки в лева                                     611 947 лв.  

 

17.Приема остатъка по валутните сметки /в левова равностойност/    0 лв.  

 

18.Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз 

 за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

 европейски фондове    1 991 лв.  

 

19.Приема остатъка по набирателните сметки                                        485 300 лв.  

 



 

13 

20. Приемa одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за 

заверка на годишния финансов отчет на община Исперих за 2016 г. 

 

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.  
           

 

 

 

 

 

 

 

Вносител:  

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ 

Кмет на община Исперих 
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ЛЕГЕНДА 

 АУЗД – Акт за установяване на задължения по декларация 

ДД - Държавни дейности 

ДЕС - Други средства от Европейския съюз 

ДМА -  Дълготрайни материални активи 

ДМП - Други международни програми 

ДОО - Държавно обществено осигуряване 

ДОПК – Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 

ДСП – Домашен социален патронаж 

ИКТ - Информационни и комуникационни технологии 

КР - Капиталови разходи 

МК – Министерство на културата 

МОН – Министерство на образованието и науката 

МТСП- Министерство на труда и социалната политика 

НП – Национална програма 

ОИК – Общинска избирателна комисия 

ОПНОИР - Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 

ОПОС - Оперативна програма "Околна среда" 

ОПРР - Оперативна програма "Регионално развитие" 

ОПРЧР - Оперативна програма "Човешки ресурси" 

ПРСР - Програма за развитие на селските райони 

ПУДООС - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

РБ - Републикански бюджет 

СЕС - Сметки за средства от Европейския съюз 

ТБО – Такса битови отпадъци 

ФЕПНЛ - "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" 

ФРЗ - Фонд работна заплата 

ЦБ - Централен бюджет 

  


