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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

№ 22 

 
от проведеното  редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

12.02.2021 година 
 

Днес 12.02.2021 г. от 17.00 часа се проведе  редовно заседание на Общински съвет 

Исперих в залата на НЧ „ Съзнание“ гр. Исперих.  

  

Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 

 Уважаеми общински съветници, 

Заседанието е свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 40, ал.1, т.1  от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет Исперих, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019-20923г. 

За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момента 26  общински 

съветници. Отсъстват общинските съветници: Енис  Али, Сибел Джелил ще закъснеят, и 

Мустафа Закир има подадено уведомление. 

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

Общински съвет Исперих. 

  

Уважаеми общински съветници, 

На днешното заседание имаме за разглеждане само една точка, а именно докладна 

записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на Община Исперих, ттносно: Приемане бюджета 

на община Исперих за 2021г., приходно разходните сметки и актуализираната бюджетна 

прогноза за периода 2021-2023г. 

Има ли други предложения по дневния ред? 

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” 

29 26 26 0 0 
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Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане бюджета на община Исперих за 2021г., приходно разходните 

сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2021-2023г. 

 

 

 

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВЕН РЕД 

Докладна записка от Белгин Фикри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане бюджета на община Исперих за 2021г., приходно разходните 

сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2021-2023г. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Белгин Фикри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 През предстоящата 2021 година, в условията на извънредна епидемична 

обстановка, довела до значително намаление на общинските приходи, поради 

въвежданите ограничителни мерки за бизнеса и населението, както и увеличаващите се 

непредвидени разходи във връзка с преодоляване на последствията от кризата с Covid-19 

ще бъде приет и изпълняван Бюджет 2021. 

Непрекъснато повишаващите се потребности на гражданите по отношение на 

количеството и качеството на предоставяните от общината услуги е необходимо да 

осигурим стабилност на общината при планиране на местните приходи и да се 

придържаме към политиката на затягане на финансова дисциплина, и минимизиране на 

текущите разходи на Общината, без допускане на натрупване на просрочените 

задължения и без това да ограничава или възпрепятства нормалното функциониране на 

необходимите дейности. 

Допълнителна специфика придават и очакваните парламентарни и президентски избори, 

както и планираното преброяване на населението и жилищния фонд. 

Дългът от ФЛАГ ЕАД, поет за обезпечаване собственото участие на Общината в размер 

на 1 500 000 лева. – със срок на погасяване съответно 25.06.2020 г., бе обслужен редовно и 

главницата в размер на 156 000 лв е погасена в срок. 

При разработването на Бюджет 2021 сме се базирали на: 

• Приемане на ясни приоритети и реално изпълними цели за 2021 г; 

• Осигуреност на разходите с устойчив резултат (усвояване на средства от ЕС); 

• Планиране на разходните отговорности до реалните размери на собствените приходи 

• Прозрачност и публичност на бюджетния процес. 

Бюджетната устойчивост на Общината е първостепенна задача и нейното изпълнение 

предполага координираното участие в бюджетния процес, както на политическото 

ръководство, така и на общинския съвет и общинската администрация. Спазвайки 

принципите на добро финансово управление е необходимо да се положат максимални 

усилия на всички нива на управление за постигане на икономическа стабилност. 
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17. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за СЕС, ДЕС и ДМП за 2021г. 

в размер на (2 049 777лв.) /Приложение 26/, в т.ч: 

- по ОП „Развитие на човешките ресурси" – 967 589 лв. / Приложение 26 а / 

- по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"- 197 042 лв.)/ Приложение 

26б/ 

- Разплащателна агенция – 727 304 лв./ Приложение 26в / 

- други европейски средства (Еразъм +) (ДЕС) – 157 842 лв./Приложение 26г/ 

18. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за 

периода 2021-2023 г. / Приложение № 27 / 

19. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

19.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. – 1 000 000 лв. 

19.2.Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2021 г. - 0 лв. 

19.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 

2021 г. в размер на 1 000 000 лв. 

20. Определя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета 

(без ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2021 г. в размер на – 7 257 491 лв. 

21. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, 

които могат да бъдат поети през 2021 г. в размер на — 8 155 522 лв. 

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проектобюджет 2021. 

23. 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 седемдневен 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. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Докладната записка е разгледана на заседание на всички постоянни комиси. 

 Моля, председателя на водещата комисия за становище. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин–  председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 08.02.2021г. от 13.00ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена 

за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Мюсреф 

 

 Гюнел Мюсреф – председател на ПК по « Регионална политика, европейско 

развитие и етнически въпроси» 

На заседание на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ проведено на 08.02.2021г. от 14.00ч след  разглеждането на докладната записка 

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

5 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Регионална политика, европейско развитие и етнически 

въпроси“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Фераим. 

 

Зейти Фераим – председател на ПК по «  Общинска собственост, земеделие и 

гори» 

На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на 

08.02.2021г. от 15.00ч. след  разглеждането на докладната записка 

   

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Милев. 

 

 Дамян Милев – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 08.02.2021г. от 

16.00ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 Екатерина Димитрова – председател на ПК по» Образование, култура и 

духовни дейности» 

На заседание на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

09.02.2021г. от 13.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайтед-р Ахмедова. 

 

Д-р Ферай Сабит– председател на ПК по « Здравеопазване и социални 

дейности» 

На заседание на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности“ проведено на 

09.02.2021г. от 14.00ч. след  разглеждането на докладната записка   

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка 

да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Аргилов 

 

 Христо Аргилов – председател на ПК по « Младежта, спорта и туризма» 

На заседание на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ проведено на 09.02.2021г. от 

15.00ч след  разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 7 7 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Младежта , спорта и туризма“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Нурула 

 

 Хамди Нурула – председател на ПК по «ЗПКОНПИ» 

На заседание на ПК по „ ЗПКОНПИ“ проведено на 09.02.2021г. от 16.00ч след  

разглеждането на докладната записка    

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 6 6 0 0 

 

 

Становището на ПК по „ ЗПКОНПИ“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих.  

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Имате ли въпроси, предложения, мнения по проекта за решение? 

Няма. Преминаваме към поименно гласуване. 

 

Преди това искам в протокола да се отбележи, че общинските съветници 

Сибел Джелил и Енис Али заеха местата си и в момента имаме 28 общински 

съветника. 

 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовното заседание на 12.02.2021 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Приемане бюджета на община Исперих за 2021г., приходно разходните 

сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2021-2023г. 

№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  
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13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

      

      

 

 

        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” 

29 28 28 0 0 

 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        № 185 

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, 

чл. 39 и чл. 94, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за публичните финанси, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

1. Приема числеността на персонала за 2021 година, както следва: 

За дейностите държавна отговорност ................................................................. …352.5 бр. 

За дейностите общинска отговорност ..................................................................... 114.0 бр. 

За дофинансиране на държавните дейности ....................................................... .... 36.5 бр. 

2. Разпределя преходния остатък от 2020 година както следва: 

2.1.За финансиране на държавни дейности ..................................................... 1 918 533 лв. 

/Разпределени по дейности съгласно Приложение 1/ 

в това число за КВ ..........................................................................................      ....... 401 644 лв. 

2.2.За местни дейности ......................................................................................... …523 118 лв. 

в това число за КВ………………………………………………………………….257 256 лв. 

2.3. За държавни дейности, финансирани с общински средства ....................... 10 182 лв. 

в това число за КВ……………………………………………………………………..…..0 лв. 

3. Определя второстепенни разпоредители съгласно Приложение № 28 
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4. Приема бюджета на Община Исперих за 2021 година както следва: 

4.1.По приходната част ....................................................................................... 26 576 268 лв. 

/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 2 и 10 / в т.ч.: 

4.1.1. приходи с държавен характер ................................................................. 19 299 258 лв. 

4.1.1.1. обща субсидия по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020г .......................................... 17 247 068 лв. 

4.1.1.2. преходен остатък ...................................................................................... 1 918 533 лв. 

4.1.1.2.1 в т. число по проекти, финансирани от ЕС. ......................................... 366 480 лв. 

4.1.1.3. собствени приходи . ................................................................................. .. 180 167 лв. 

4.1.1.4 трансфери между бюджетни сметки ....................................................... .. …….. 0 лв. 

4.1.1.5 трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки ....................... ………..0 лв. 

4.1.1.6 предоставени/възстановени безлихвени заеми (нето) ............................. 322 358 лв. 

4.1.1.7 събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-).(-366 480)лв. 

4.1.1.8. чужди средства от други лица ................................................................. .. ( -2 388)лв. 

4.1.2. приходи с общински характер ................................................................. 7 277 010 лв. 

4.1.2.1. имуществени и други данъци ................................................................. 1 780 606 лв. 

4.1.2.2. неданъчни приходи ................................................................................... 2 743 832 лв. 

4.1.2.3. обща изравнителна субсидия ................................................................... 1 718 600 лв. 

4.1.2.4. за зимно поддържане. ................................................................................ …133 600 лв. 

4.1.2.5. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

общински дейности .................................................................................................. .834 600 лв. 

4.1.2.6. преходен остатък......................................................................................... .. 533 300 лв. 

4.1.2.7. временни безлихвени заеми……………………………………………...(-240 780) лв. 

4.1.2.8. Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, 

включени в консолидираната фискална програма 

(нето............................................................... ……… 0 лв. 

4.1.2.9. временна финансова помощ .......................................................................... …….0 лв. 

4.1.2.10.трансфери между бюджетни сметки ..................................................... (- 214 130) лв. 

4.1.2.11. трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки ....................... (-23 220) лв. 

4.1.2.12. трансфери от / за държавни предприятия и други лица, включени в 

консолидираната фискална програма ....................................................................... 10 602 лв. 

4.1.2.13. дългосрочни заеми .................................................................................. ……… 0 лв. 

4.1.2.14. друго финансиране ................................................................................. ……….0 лв. 

4.2. По разходната част, в т. ч. : 

/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 3:9,11:20/ ....................... 26 576 268 лв. 

в т.ч.за 

4.2.1. Държавни дейности разпределени по функции и дейности .............. 19 299 258 лв. 

/съгласно приложения 3:9/ 

в т.ч. Бюджет на читалища по Приложение 8в .................................................. 459 873 лв. 

в т.ч.: Бюджет на второстепенни разпоредители ........................................ 13 834 968 лв. 

както следва: 

Комплекс за социални услуги „Лудогорие" .................................. 1 371 137 лв. 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 

с увреждания ................................................................................... 360 371 лв. 

Исторически музей .......................................................................... 509 782 лв. 

Км.Подайва ...................................................................................... 187 426 лв. 

Км. Свещари……………………………………………………………….. 111 718 лв. 

Училища- 9 броя ............................................................................ 9 488 888 лв. 

Детски градини - 4 броя ................................................................ 1 805 646 лв. 

4.2.2. Общински дейности разпределени по функции и дейности 

/ съгласно приложения 11-19/ ............................................................................... 6 619 236 лв. 

от които: Бюджет на второстепенни разпоредители ................ 764 385 лв. 

както следва: 
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Км. Подайва ......................................................................................... 89 496 лв. 

Км. Свещари ......................................................................................... 75 071 лв. 

Детски градини - 4 броя ................................................................... 223 046 лв. 

ОП”Чистота-Исперих”………………………………………………… 376 772 лв. 

4.2.3. Държавни дейности, дофинансирани с общински приходи разпределени по 

функции и дейности 

/ съгласно приложения 20 и 20а/ ............................................................................... 657 774 лв. 

от които: Бюджет на второстепенни разпоредители ............................... 157 167 лв. 

Исторически музей ........................................................................... 127 870 лв. 

Училища- 2 броя ................................................................................. 29 297лв. 

4.2.4. Бюджетно салдо ( Дефицит / Излишък ) .............................................. - 2 082 965 лв. 

4.2.5. Финансиране на дефицита .................................................................... + 2 082 965 лв. 

5. Приема списъка за капиталови разходи /Приложение 22/ ....................... 3 304 435 лв. 

6. Приема списъка на капиталовите разходи финансирани чрез § 40-00 

"Постъпления от продажба на общински нефинансови активи" (Приложение № 22а) 

....... 127 383 лв. 

7. Определя годишен фонд работна заплата с месечно разпределение /Приложение 

№№21, 21а / 

8. Приема първоначален бюджет на Община Исперих по Приложение № 23 

9. Приема следните лимити за разходи: 

9.1.Социално-битови разходи на персонала в размер до 3% от начислените трудови 

разходи. 

9.2.Разходи за погребения в дейност "Обредни домове и зали" в размер на 50 лв. за 

починали жители на общината без близки, роднини и бездомни. 

9.3.Разходи за награди - 4000 лв. 

За първо място на европейски, световни и олимпийски първенства (до 1000 лв. на човек) ; 

За второ място на европейски, световни и олимпийски първенства (до 700 лв. на човек) ; 

За трето място на европейски, световни и олимпийски първенства (до 500 лв. на човек) ; 

Други награди (до 500 лв. на човек) 

9.4.Разходи за помощи - 15 000 лв. както следва: 

9.4.1. За подпомагане на социално слаби семейства и студенти, съгласно Заповеди на 

Кмета на община Исперих - 11 000 лв. (до 200 лв. на семейство/ студент); 

9.4.2. За подпомагане на бездетни семейства за процедура „Инвитро” , съгласно Заповеди 

на Кмета на община Исперих – 4 000 лв. (до 1 000 лв. на семейство). 

9.5. Посрещане на гости и представителни – 20 382 лв. в т.ч. 6 794 лв. за председателя на 

Общински съвет - Исперих, и 13 588 лв. за кмета на Община Исперих. 

9.6. Разход и за спортни клубове за спортна дейност - 70 000 лв. (Съгласно Решения на 

Общински съвет - Исперих). 

9.7.Разходи за религиозни храмове - 10 000 лв. 

9.8. Разходи за пенсионерски клубове - до 500 лв. 

10. Утвърждава показателите по чл.45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ за кметствата и населените 

места с кметски наместници, с изключение на тези които са определени като 

второстепенни разпоредители с бюджет: 

- Численост на персонала, съгласно приетата с от Общински съвет – Исперих 

структура ; 

- Прогнозни данъчни приходи – не по-малко от 50%; 

- Реализирани приходи от продажби и от наеми на активи – 30%. 

10.1. Разходите за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на 

територията на съответното кметство или населено място в общ размер на 410 812 лв, 

разпределени съгласно Приложение № 29. 

10.2. Разходи за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата или населените 

места 
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с кметски наместници, които се финансират с 30% от реализираните през 2020 г. приходи 

от продажби или отдаване под наем на имотите общинска собственост, съгласно 

Приложение № 30. 

11. Утвърждава списъка на длъжностите и на лицата, които имат право на 

транспортни разноски по чл. 37 ал.(2) от ПМС 408 от 23.12.2020 г. /Приложение 24/ 

12. Разходите по т. 11 обезпечават транспорта от местоживеенето до местоработата и 

обратно, след представяне на необходимите разходооправдателни документи. 

13. Дава съгласие за предоставяне на временни безлихвени заеми от временно 

свободните средства по общинския бюджет в рамките на бюджетната година за 

авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни 

организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет. 

14. Дава съгласие за ползване на безлихвени заеми от Централния Бюджет във връзка 

с разходи по одобрени проекти по ПРСР преди получаване на междинните и окончателни 

плащания от управляващия орган. 

15. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени по бюджета съгласно 

чл. 125 от Закона за публичните финанси: 15.1. В частта за делегираните от държавата 

дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 

изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават 

стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в 

съответната делегирана дейност; 

15.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

16. Одобрява размера на просрочените задължения от минали години, които ще 

бъдат разплатени от бюджета за 2021 г. и размера на просрочените вземания, които 

ще бъдат събрани през бюджетната година, както следва: 

- Просрочени задължения от 2020 г., които ще бъдат разплатени през 2021 г.— 0 лв.(в т. ч 

на ВРБ – 0 лв.) 

- Просрочени вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година – 20 944 лв. 

Приема План-график за обслужване на просрочени задължения за 2021 г. (Приложение 

№25). 

 

17. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за СЕС, ДЕС и ДМП за 2021г. 

в размер на (2 049 777лв.) /Приложение 26/, в т.ч: 

- по ОП „Развитие на човешките ресурси" – 967 589 лв. / Приложение 26 а / 

- по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"- 197 042 лв.)/ Приложение 

26б/ 

- Разплащателна агенция – 727 304 лв./ Приложение 26в / 

- други европейски средства (Еразъм ____________+) (ДЕС) – 157 842 лв./Приложение 

26г/ 

18. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за 

периода 2021-2023 г. / Приложение № 27 / 

19. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

19.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. – 1 000 000 лв. 

19.2.Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2021 г. - 0 лв. 

19.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 

2021 г. в размер на 1 000 000 лв. 

20. Определя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета 

(без ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2021 г. в размер на – 7 257 491 лв. 

21. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, 

които могат да бъдат поети през 2021 г. в размер на — 8 155 522 лв. 

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проектобюджет 2021. 



 

41 

 

23. 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 седемдневен 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. 
 

Приложенията са в прикачен файл и са неразделна част от Протокол № 22 от редовното 

заседание на Общински съвет Исперих проведено на 12.02.2021г. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Честит ни Бюджет 2021г. Благодаря на всички колеги общински съветници. 

 Заповядайте г-н Димитров. 

 

 Даниел Димитров – общински съветник от БСП. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми г-н Кмет, 

 Уважаеми общински съветници, 

 Уважаеми кметове на кметства, 

 Пздравявам Ви с приемането на Бюджет 2021 на община Исперих. Благодаря на всички 

служители от общинска администрация за активната дейност при подготовката на този бюджет.  

Бюджета е балансиран това е видно. Миналата година колегите от общинска администрация ми се 

разсърдиха, че казах, че виждам дисбаланс в бюджета. Миналогодишния бюджет е бюджет на 

приемственост, защото той … предходния мандат беше………… 

 Този бюджет е бюджет на последователността. Той взема това, което е заложено в 

предходните  бюджет от 2015г. до сега. Защо го казвам, защото мога да дам хиляди примери за 

това, че надградихме социалния патронаж, изградихме го предходния мандат. Закупихме „ 

скейнер“ за МБАЛ – Исперих, който е в рамките на 600 х.лв. и ще бъде изплатен окончателно тази 

година. Надграждамеи в един много сериозен сектор , смятах, че кмета ще го каже, изпълнявайке 

програмата за образование приета през 2016г. това което се залага в капиталовите в сферата на 

образованието, това е именно приетото през предходния период или през 2016г. Това е развитие 

на детските градини и др. Апелирам към общинската администрация и ПК по Образование 

програмата завършва тази година и нека се почне подготовката на новата за периода 2022 за 

следващите пет години. 

 Нещо много важно, за пръв път благодарение на промените в Закона кметствата ще имат 

свой бюджет, и ако наново се оправдават от липса на средства няма да е основателно. 

Отговорността е голяма пред кметовете на кметства. За да има достатъчно средства, трябва да има 

и събилаемост на данъците и таксите. На лице е стремеж от страна на кмета на общината за 

намаляване на разходите, това е видно от факта, че числеността не е увеличена. 

 В Бюджета 2021г. са увеличени средствата за спорта, държа тези средства да отидат за 

ученически спорт, от там тръгват нещата. 

 Средствата отделени за социални помощи да се изхарчат по най-добрия начин, за да 

стигнат до хората, които наистина имат нужда. 

 Пожелавам по голяма събираемост и да ни е честит новия бюджет на община Исперих. 
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 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Други желаещи да се изкажат. Няма 

 

Поради изчерпване на дневния ред закривам редовното заседание на Общински съвет 

Исперих проведено на 12.02.2021г.  

 

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 

 

 

 

 Бейти Мюмюн Бекир 
 Председател Общински съвет - Исперих: 
 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  
 

 

 

 

 

 

 


