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ДО 

Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

 

 

ОТ БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ –КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ  

 

ОТНОСНО: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи 

за 2017 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2017 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение № 272 от 27.01.2017 г. на Общински съвет - Исперих е приет бюджета на 

Община Исперих за 2017 г. в т. число и поименния списък за капиталови разходи за 2017 

г. и е изменен с  Решение  № 362 от 29.06.2017 г.  

 

В деловодството на Община Исперих постъпиха писма с вх.№№№№ К-2679, 2680, 

2681 и 2682/24.07.2017 г. от Детски градини „Мечо Пух”, „Щастливо детство”, „Слънце” и 

„Първи юни”, с които ни уведомяват, че поради по –слабата посешаемост на децата от 

първа и втора група, чието обучение не е задължително, събираемостта на приходите от 

такси за ползване на детски градини към 30.06.2017 г. е значително по-ниска. Този 

недостиг на средства ще увеличи размера на просрочените им задължения - местна 

отговорност. Това налага  актуализация на бюджет 2017, както следва:  

 

1. Намалява плана на приходите от такси за ползване на детски градини по §27-01  
по бюджета на Община Исперих със -   67 420,00 лв. 

в т.число от Второстепенните разпоредители с бюджет (ВРБ), както следва: 

1.1. § 27-01 при Второстепенен разпоредител ДГ „Мечо Пух”                  -   11 630,00 лв.;                

1.2. § 27-01  при Второстепенен разпоредител ДГ „Щастливо детство”   -   21 660,00 лв.; 

1.3. § 27-01  при Второстепенен разпоредител ДГ „Слънце” -     6 995,00 лв.; 

1.4. § 27-01 при Второстепенен разпоредител ДГ „Първи юни” -   27 135,00 лв.;                                                

             

2. Намалява плана на разходите по бюджета на Община Исперих   

дейност „Детски градини” – местна отговорност                                   - 67 420,00 лв.;                          

както следва: 

2.1. Дейност „Детски градини”–местна отговорност  

при Община Исперих от §10-15  -    5 000,00 лв.; 

при Община Исперих от §10-20  -    5 000,00 лв.; 

2.2 Дейност „Детски градини”–дофинансиране   

при Община Исперих от §01-01 -  57 420,00 лв.; 

 



 2 

3. Увеличава плана на  вътрешните трансфери по §61-09  при Първостепенния 

разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих  със                              (-)67 420,00 лв.; 

 

4. Увеличава  плана на  вътрешните трансфери по §61-09 при Второстепенните 

разпоредители с бюджет (ВРБ)–дейност „Детски градини” със           (+)67 420,00 лв., 

както следва: 

4.1.При Второстепенен разпоредител ДГ „Мечо Пух”                         (+)11 630,00 лв.; 

4.2.При Второстепенен разпоредител ДГ „Щастливо детство”           (+)21 660,00 лв.; 

4.3.При Второстепенен разпоредител ДГ „Слънце”                              (+)  6 995,00 лв.; 

4.4.При Второстепенен разпоредител ДГ „Първи юни”                       (+)27 135,00 лв.; 

 

С цел ефективно и пълноценно изпълнение на обектите за капиталови вложения при 

Първостепенния разпоредител с бюджет, финансирани с целеви средства от 

Републиканския бюджет е необходима актуализация на заложените им стойности. Има 

постъпили и предложения от Второстепенните разпоредители за промяна на техните 

обекти за капиталови вложения. Във връзка с това предлагаме следните промени: 

 

При Първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих 

 

Обекти, включени в капиталовата програма на община Исперих,  финансирани 

от целевите средства по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република 

България (ЗДБРБ) за 2017 г: 

 

Актуализирани обекти: 

- Обект „Основен ремонт на улици в населените места в община Исперих: с. 

Делчево, с. Белинци, с. Подайва,  с. Китанчево”.  Променя се стойността в 

намаление с 5 033 лв. (от 227 500 лв. на 222 467 лв.), финансиран със средства от 

целевата субсидия за капиталови разходи. Намалените средства в размер на 5 033 лв. 

от планирания общ размер ще бъде прехвърлен към обект „Основен ремонт на III 

етаж на БКС”.  

- Обект „Вътрешна газова инсталация - ОУ „Христо Ботев", Исперих”. Променя 

се стойността в намаление с 648 лв.(от 10 000 лв. на 9 352 лв.), финансиран със 

средства от целевата субсидия за капиталови разходи. Намалените средства в размер 

на 648 лв. от планирания общ размер ще бъде прехвърлен към обект „Основен 

ремонт на III етаж на БКС” . 

- Обект „Основен ремонт на III етаж на БКС”. Променя се стойността в 

увеличение с 5 681 лв. (от 60 366 лв. на 66 047 лв.), финансиран както със средства 

от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 36 047 лв., така и със 

собствени бюджетни средства в размер на 30 000 лв.  

 

При Второстепенен разпоредител с бюджет(ВРБ) – Дом за деца „Лудогорие”, 

Исперих. 

Отпаднали обекти: 

- Обект „Оборудване и съоръжения” на стойност 1 000 лв.; С намалените 

средства в размер на 1 000 лв. ще бъде увеличен планът на §§10-15 „Материали” при 

Второстепенния разпоредител с бюджет. 

 

При Второстепенен разпоредител с бюджет(ВРБ) – КСУДС „Лудогорие”, 

Исперих. 

Отпаднали обекти: 

- Обект „Оборудване и съоръжения” на стойност 1 000 лв.; С намалените 

средства в размер на 1 000 лв. ще бъде увеличен планът на §§10-15 „Материали” при 

Второстепенния разпоредител с бюджет. 
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При Второстепенен разпоредител с бюджет(ВРБ) – Исторически музей, гр. 

Исперих. 

Нови обекти: 

 

- Обект „Програмни продукти и лицензи”. Поради необходимост от закупуване 

на програмни продукти и лицензи за Исторически музей е необходимо планиране на 

средства в размер на 1 374 лв. от собствени средства на Второстепенния 

разпоредител. Средствата са предвидени от намаление на следните обекти: 

 

 Обект „Климатичен шкаф -  Тракийска царска гробница” – намаление в 

размер на 336 лв. ( от 10 000 лв. на 9 664 лв.); 

  Обект „Компютърни системи” – намаление в размер на 1 038 лв. ( от 6 000 

лв. на 4 962 лв.); 

 

Предлаганите промени в списъка на капиталовите вложения на община Исперих 

променят общата рамка на капиталовите разходи на – 972 070 лв.  

 

 

На база на извършените актуализации по плана на разходната част на бюджета на 

община Исперих за 2017 г. е необходимо намаление на лимита на разходите за 

представителни цели на кмета на община Исперих от 16 800 лв. на 12 800 лв.  

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.53 от ЗДБРБ за 2017 г., чл. 124, ал. 2 и 3  

и  чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,  Общински съвет – Исперих  

 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Намалява плана на приходите от такси за ползване на детски градини по §27-01  
по бюджета на Община Исперих  със -   67 420,00 лв. 

в т.число от Второстепенните разпоредители с бюджет (ВРБ), както следва: 

1.1. § 27-01 при Второстепенен разпоредител ДГ „Мечо Пух”                 -   11 630,00 лв.;                

1.2. § 27-01  при Второстепенен разпоредител ДГ „Щастливо детство”  -   21 660,00 лв.; 

1.3. § 27-01  при Второстепенен разпоредител ДГ „Слънце” -     6 995,00 лв.; 

1.4. § 27-01 При Второстепенен разпоредител ДГ „Първи юни” -   27 135,00 лв.;                                                

             

2. Намалява плана на разходите по бюджета на Община Исперих   

дейност „Детски градини” – местна отговорност                                   - 67 420,00 лв.;                          

както следва: 

2.1. Дейност „Детски градини”–местна отговорност  

при Община Исперих от §10-15  -    5 000,00 лв.; 

при Община Исперих от §10-20  -    5 000,00 лв.; 

2.2 Дейност „Детски градини”–дофинансиране   

при Община Исперих от §01-01 -  57 420,00 лв.; 
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3. Увеличава плана на  вътрешните трансфери по §61-09   при Първостепенния 

разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих    със  (-)67 420,00 лв.; 

 

4. Увеличава  плана на  вътрешните трансфери по §61-09 при Второстепенните 

разпоредители с бюджет (ВРБ)–дейност „Детски градини” със  (+)67 420,00 лв., 

както следва: 

4.1.При Второстепенен разпоредител ДГ „Мечо Пух”                         (+)11 630,00 лв.; 

4.2.При Второстепенен разпоредител ДГ „Щастливо детство”           (+)21 660,00 лв.; 

4.3.При Второстепенен разпоредител ДГ „Слънце”                              (+)  6 995,00 лв.; 

4.4.При Второстепенен разпоредител ДГ „Първи юни”                       (+)27 135,00 лв.; 

 

5. Намалява лимита на разходите за посрещане на гости и представителни за кмета 

на Община Исперих от 16 800 на 12 800 лв. 

 

6. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2017 г.  на 

стойност  972 070 лв.  

 

7. Увеличава плана на разходите по §10-15 „Материали” в държавна дейност „Домове 

за деца” при Второстепенен разпоредител - Дом „Лудогорие” със                 (+)1 000,00 лв.; 

 

8. Увеличава плана на разходите по §10-15 „Материали” в държавна дейност 

„Центрове за обществена подкрепа”  при Второстепенен разпоредител - КСУДС 

„Лудогорие” със                                                                                                     (+)1 000,00 лв.; 

 

9. На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета 

на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седем дневен срок от 

приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 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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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 
 

 

ДО 

ГОСПОДИН БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

 

 
От Ценка Иванова – ст. юрисконсулт  в  дирекция   УТИЕОСМДТ   при община  Исперих 

 

 

ОТНОСНО:  Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за  2017г. и 

актуализиране на бюджета на община Исперих  за  2017г. 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  РУФАД, 

 

 

    Съгласно чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г. : Разчетите за 

финансиране на  капиталовите разходи на общините, одобрени с решение на общинския съвет, се представят 

в Министелството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.. 

Чл.  124, ал. 2 от Закона за публичните финанси: Промените по общинския бюджет, извън тези по чл. 56, 

ал. 2 от с.з. се одобряват от общинския съвет. Промените, засягащи делегираните от държавата дейности, се 

одобряват при спазване  на  ограниченията по чл. 125, ал. 1, т. 1 от с.з. 

Чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси: Общинският съвет може да одобрява компенсирани 

промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със 

средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, като 

промените се одобряват само в рамките на бюджетната  година. 

Чл. 127, ал. 1 от Закона за публичните финанси:  Капиталовите разходи, извън тези, финансирани за 

сметка на целевата субсидия за капиталови разходи и други трансфери от държавния бюджет, може да се 

извършват за сметка на приходи по бюджета на общината и при спазване изискванията на  ал. 2 и 3 от  с. з., 

както и чрез поемането  на дълг по реда на  Закона за общинския дълг, при спазване на приложимите за 

общините фискални правила  и ограничения  по този закон. 

Чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси:  Постъпления от продажба на общински нефинансови 

активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен  и  текущ ремонт на социална и 

техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на 

социалната и техническата инфраструктура. 

Чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местно самоуправление и местната администрация: Общинският съвет 

приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му. 

 

     С оглед  гореизложеното докладната записка е изготвена от лице, което има право да внася докладни 

записки за разглеждане на заседания на Общински съвет. 

 

    Предвид изискванията  на Закона за местно самоуправление и местната администрация  докладната 

записка е законосъобразна, проектите за  решение отговарят на изискванията на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

Изготвил: 

Ценка Иванова 

Ст. юрисконсулт в дирекция  УТИЕОСМДТ  при община Исперих 
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