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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

/ мандат 2019-2023г./ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовното заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 42 от 11.04.2022 г. 
 

РЕШЕНИЕ 

              № 341 

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, 12, чл. 52, ал.1 от 
ЗМСМА, чл. 39, чл. 82, ал. 2 и чл. 94, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за публичните 
финанси, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ РЕ ШИ :  

1. Приема числеността на персонала за 2022 година, както следва: 

За дейностите държавна отговорност…349.0 бр. 

За дейностите общинска отговорност .......................................................................... 117.0 бр. 

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

2. Разпределя преходния остатък от 2021 година както следва: 

2.1.За финансиране на държавни дейности……………………………………2 734 555 

лв. 

/Разпределени по дейности съгласно Приложение 1/ 

в това число за КВ……………………..160 362 лв. 

2.2.За местни дейности………………………………..2 297 662 лв. 

в това число за КВ……………………………………………………………...580 765 

лв. 

2.3. За държавни дейности, финансирани с общински средства…….…...0  лв. 

в това число за 

КВ……………………………………………………………………..…...0 лв. 

3. Определя второстепенни разпоредители съгласно Приложение № 28 

4. Приема бюджета на Община Исперих за 2022 година както следва: 

4.1.По приходната част………………………………………………………….34 254 967 

лв. 

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

4.1.1. приходи с държавен характер…………………………………………...21 920 305 

лв. 

4.1.1.1. обща субсидия по чл. 51 от ЗДБРБ за 2022г……………………….19 078 979 лв. 

4.1.1.2. преходен остатък……………………………………………………..2 734 555 лв. 

4.1.1.2.1 в т. число по проекти, финансирани от ЕС…………………………..    160 362 

лв. 
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4.1.1.3. собствени приходи……………………………………………………. 180 388 

лв. 

4.1.1.4  трансфери между бюджетни сметки ……………………………………24 496 

лв. 

4.1.1.5  трансфери между бюджетни  и извънбюджетни сметки…………....(-24 496) 

лв. 

4.1.1.6  от/за държавни предприятия и други лица………………………………2 103 

лв. 

4.1.1.7  предоставени/възстановени безлихвени заеми (нето…………………159 044 

лв. 

4.1.1.8  събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-).(-231 

285)лв. 

4.1.1.9. чужди средства от други лиц………………………………………….(  -3 

479)лв. 

4.1.2. приходи с общински характер………………………………………..12 334 662лв. 

4.1.2.1. имуществени и други данъци…………………………………… 1 870 240 лв. 

4.1.2.2. неданъчни приходи………………………………………………..3 095 142 лв. 

4.1.2.3. обща изравнителна субсидия……………………………………..1 780 200 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…………………………………………………………1 107 100 

лв. 

4.1.2.6. преходен остатък…………………………………………………..  2 297 662 лв. 

4.1.2.7. временни безлихвени заеми………………………………………    ..524 711 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………………………………………(-100 000) лв. 

4.1.2.10.трансфери между бюджетни сметки…………………………..…. 115 346 лв. 

4.1.2.11. трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки…………(-75 119) 

лв. 

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

включени   в  консолидираната фискална 

програма…………………………………….1 585 780 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/…………………34 254 967 

лв. 

в т.ч.за 

4.2.1. Държавни дейности разпределени по функции и дейности ...................... 21 920 

305 лв. 

/съгласно приложения 3:9/ 

в т.ч. Бюджет на читалища по Приложение 8в…………………………………465 486 

лв. 

в т.ч.: Бюджет на второстепенни разпоредители…………………………..15 241 395 

лв. 

както следва: 
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Комплекс за социални услуги „Лудогорие"……………………..1 762 352 

лв. 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 

с увреждания …………………………………………………………458 604 

лв. 

Исторически музей………………………………………………….. 533 616 

лв. 

Км.Подайва…………………………………………………………… 229 320 

лв. 

Км. Свещари…………………………………………………………. 136 455 

лв. 

Училища- 9 броя…………………………………………………..9 977 525 

лв. 

Детски градини - 4 броя…………………………………………..2 143 523 

лв. 

4.2.2. Общински дейности разпределени по функции и дейности 

/ съгласно приложения 11-19/ ………………………………………………….11 638 602 

лв. 

от които: Бюджет на второстепенни разпоредители……1 167 663 

лв. 

както следва: 

Км. Подайва…………………………………………………………..104 372 

лв. 

Км. Свещари……………………………………………………………92 344 

лв. 

Детски градини - 4 броя…………………………………………….344 000 

лв. 

ОП”Чистота-Исперих”……………………………………………  626 947 

лв. 

4.2.3. Държавни   дейности,   дофинансирани   с   общински   приходи   

разпределени   пофункции и дейности/ съгласно приложения 20 и 20а/ 696 060 лв. 

от които: Бюджет на второстепенни разпоредители………………….199 778 

лв. 

Исторически музей…………………………………………………..164 757 

лв. 

Училища- 2 броя……………………………………………………….35 

021лв. 

4.2.4. Бюджетно салдо ( Дефицит / Излишък ) .................................................... -  4 697 

453 лв. 

 

4.2.5. Финансиране на дефицита ............................................................................ + 4 697 

453 лв. 
 

5. Приема списъка за капиталови разходи /Приложение 22/ ............................. 4 566 

404 лв. 

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

"Постъпления 

от продажба на общински нефинансови активи" (Приложение № 22а) ............... 300 

059 лв. 
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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 

бездомни.  

9.3.Разходи за награди - 5000 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 – 26 740 лв. в т.ч. 8 793 лв. за 

председателя на Общински съвет - Исперих, и 17 947 лв. за кмета на Община 

Исперих. 

9.6. Разходи за спортни клубове за спортна дейност - 80 000 лв. (След писмено 

становище на постоянната комисия по "Младежта, спорта и туризма"). 

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 563 342 лв, 

разпределени съгласно Приложение № 29. 

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

населените места с кметски наместници, които се финансират с 30% от реализираните 

през 2021 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. 35 ал.(2) от ПМС 31 от 17.03.2022 г. /Приложение 24/ 
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12. Разходите по т. 11 обезпечават транспорта от местоживеенето до 

местоработата и обратно, след представяне на необходимит разходооправдателни 

документи. 

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

свободните средства по общинския бюджет в рамките на бюджетната година за 

aвансово 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 предоставяне на временна финансова помощ от временно 

свободните  средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания 

по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 

програми на бюджетни организации, сдружения и юридически лица с нестопанска 

цел и неправителствени организации, чийто бюджет не е част от общинския бюджет; 

15. 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. 

16. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени по бюджета 

съгласно чл.125 от Закона за публичните финанси: 
 

16.1. 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; 

16.2. 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. 

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

бъдат разплатени от бюджета за 2022 г. и размера на просрочените 

вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година, както следва: 

- Просрочени задължения от 2021 г., които ще бъдат разплатени през 2022 г.— 0 лв.(в 

т. ч на ВРБ – 0 лв.) 

- Просрочени вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година – 16 136 

лв. 

 Приема План-график за обслужване на просрочени задължения за 2022 г. 

(Приложение №25). 

 

18. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за СЕС, ДЕС и ДМП 

за 2022г. в размер на (1 266 481лв.) /Приложение 26/, в т.ч: 

 

- по ОП „Развитие на човешките ресурси" – 434 356 лв. / Приложение 26 а / 

- по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"- 229 295 лв./ 

Приложение 26б/ 

- по ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица"- 0 лв./ 

Приложение 26в/ 

- Разплащателна агенция – 602 795 лв./ Приложение 26г / 
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- други европейски средства (Еразъм +) (ДЕС) – 35 лв./Приложение 26д/ 

19. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности 

за периода 2022-2024 г. / Приложение № 27 / 

18. Одобрява  бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023-

2025 г.,  съгласно Приложение № 8 към БЮ № 1 от 18.03.2022; 

19. Одобрява прогноза на показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за периода 2022-2023 г,  съгласно Приложение № 1а 

към БЮ № 1 от 18.03.2022; 

20.Одобрява прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за 

периода 2023-2025г. съгласно Приложение № 6г към БЮ № 1 от 18.03.2022; 

 

21. Определя максимален размер на дълга, както следва:  

23.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2022 г. – 1 000 000 лв. 

23.2.Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2022 г. - 0 лв.  

23.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на  2022 г. в размер на 1 000 000 лв. 

 

22. Определя максималния размер на новите задължения за разходи по 

бюджета (без ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2022 г. в размер на – 

7 535 084 лв. 

 

23. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи по 

бюджета, които могат да бъдат поети през 2022 г. в размер на — 9 318 427 лв. 

 

24.Дава съгласие 711  792 лв. от средствата, предвидени за изплащане на 

месечните обезпечения и отчисления за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и 

чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците да бъдат 

трансформирани в средства за извършване  на текущи ремонти на 

общинската пътна и улична мрежа, и капиталови вложения на община 

Исперих.  / Приложение № 31 / 

 

25. Разпределя средствата  одобрени с ПМС № 326 от 12.10.2021 през 2022 

г., съгласно Приложение № 32 

 

26. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проектобюджет 

2022. 

 

27. 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. 
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/ Приложенията са прехвърлени на диск и са неразделна част от протокола./ 
РЕШЕНИЕ 

        №342 

 

На основание чл.21, ал.1, т.1, чл. 48, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 29, ал.1 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и 

взаимодействието  му с общинска администрация. 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ: 

 

1.Освобождава от състава на постоянната комисия по „ Закона за 

противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество“ 

председателя на комисията Хамди Нурула Нурула поради настъпила смърт; 

1.2.Освобождава от състава на постоянната комисия по „ Законност и обществен 

ред“ като член общинския съветник Хамди Нурула Нурула поради настъпила 

смърт; 

1.3 Включва в състава на постоянната комисия по „ Закона за 

противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество“ 

като председател общинския съветник  Илмаз Хайри Хюсмен; 

1.4 Включва в състава на постоянната комисия по „ Законност и обществен ред“ 

като член общинския съветник  Илмаз Хайри Хюсмен; 

1.5. Освобождава от състава на постоянната  комисии по  „ Общинска 

собственост, земеделие и гори“ общинския съветник Мустафа Закир Рашид 

поради избирането му за кмет на кметство с. Йонково; 

1.6.Освобождава от състава на постоянната  комисии по   „ Регионална 

политика, европейско развитие и етнически въпроси“  общинския съветник Мустафа 

Закир Рашид поради избирането му за кмет на кметство с. Йонково; 

1.7.Включва в състава като член на постоянната комисия по „ Общинска 

собственост, земеделие и гори“  общинския съветник  Орхан Кабил Мехмед; 

1.8.Включва в състава като член  на постоянната комисия по „ Регионална 

политика, европейско развитие и етнически въпроси“  общинския съветник Орхан 

Кабил Мехмед; 

 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. 

 

 

Бейти Бекир 

Председател на Общински съвет Исперих 

 

 


