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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 
 

ОТ БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

Относно:   Приемане на Разчети за финансиране на капиталовите и текущите разходи на 

община Исперих за 2023 г. и основни лимити за разходи.  

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

Динамичните промени във външната среда (политическа и икономическа кризи и 

социални, здравни и геополитически предизвикателства) за трета поредна година обуславят 

условията за работа на общините и оказват съществено влияние върху местната финансова 

политика. 

Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от Закона за прилагане на разпоредбите на Закона 

за държажния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на ДОО за 2022 г. 

и Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г. и Писмо ФО-1 от 20.01.2023 г. на Министерство на 

финансите, до приемане на ЗДБРБ за 2023 г., целевата субсидия за капиталови разходи за 

2023 г. се предоставя на общините по реда на чл. 54 от ЗДБРБ за 2022 г. 

 

Във връзка с това и с цел осигуряване на законосъобразно, ефективно и ефикасно 

управление на местните финанси, предлагам общински съвет – Исперих да одобри: 

 

I. Разчет на финансиране на капиталовите разходи на община Исперих за 2023 г. 

в размер на  7 939 569 лв. (Приложение № 1) със следните източници: 

 

- Целева субсидия за капиталови разходи, определени с чл.1, ал.5 от ПМС №7 от 

19.01.2023 г., а именно в размер на    -1 490 900 лв.; 

- Преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи  -   440 249 лв.; 

- Преходен остатък от целева субсидия за финансиране на обект „Реконструкция и 

рехабилитация на общински път RAZ 1040”в размер на           -2 564 058 лв.; 
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- Преходен остатък от възстановени 50% отчисленията по чл.64 от Зaкона за 

управление на отпадъците (ЗУО) за 2019 г.от РИОСВ гр. Русе -  201 077 лв.; 

- Преходен остатък от § 40-00 "Постъпления от продажба на общински нефинансови 

активи”  -   181 127 лв.; 

- Преходен остатък от 30-те % на селата  -   140 512 лв.;  

- Преходен остатък от собствени приходи  -   537 179 лв.; 

- Отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 2023 г. по Решение № 437/22.12.2022г. на 

общински съвет гр. Исперих  -   530 792 лв.; 

- Приходи от продажби на общински нефинансови активи по § 40-00 "Постъпления 

от продажба на общински нефинансови активи” за 2023 г. по Решение № 448 

/26.01.2023 г. на общински съвет гр. Исперих                              -   159 399 лв.; 

- Преходен остатък от/за делегираните от държавата дейности  -  133 267 лв.; 

- Приходи от ЕС  - 1 372 350 лв.; 

- Про второсепенни разпоредители с бюджет -                               - 188 659 лв. 

 

II. Разчет за финансиране на текущите ремонти на община Исперих за 2023 г. за 

1 166 055 лв. (Приложение № 2), със следните източници: 

 

-Преходен остатък от 30-те % на кметствата и населените места с кметски 

наместници   -      78 288 лв.;  

-Преходен остатък от собствени приходи                               -     315 604 лв.; 

-Преходен остатък от целева субсидия за зимно поддържане    -     182 296 лв.; 

-Отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 2023 г. по Решение № 437/22.12.2022г. на 

общински съвет гр. Исперих                               -      181 000 лв.; 

-Приходи от продажба на общински нефинансови активи по § 40-00 за 2023 г. по 

Решение № 448/26.01.2023 г. на общински съвет гр. Исперих   -        59 237 лв.; 

-Преходен остатък от/за делегираните от държавата дейности   -      190 000 лв.; 

-Приходи от ЕС   -       159 630 лв.; 

 

III. Разчет за финансиране на разходите за изпълнение на дейности от местно 

значение за кметствата и населените места с км. наместници, които се финансират 

с 30% от реализираните през 2021 и 2022 г. приходи от продажби или отдаване под 

наем на имоти общинска собственост Приложение№3)                -      275 448 лв.; 

 

IV. Разчет за финансиране на разходите от §40-00 „Приходи от продажба на общински 

нефинансови активи  (Приложение № 4)   -       399 763 лв.; 

 

     V. Разчет за текущите ремонти и капиталови вложения  на община Исперих, 

финансирани през 2023 г. за сметка на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 за 2023 г. и 

възстановени отчисления за 2019 г. по чл.64 от ЗУО (Приложение № 5).     -        

912 869 лв.; 

 

      VI.Второстепенни разпоредители към община Исперих през 2023 г., съгласно 

Приложение № 6.  

 

      VII. Следните лимити за разходи, финансирани със средства от реализирания преходен 

остатък от собствени приходи:                                                                                                                                                          

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

човек) ;  

Други награди (до 500 лв. на човек)    

- Разходи за помощи както следва до            - 15 000лв.;  

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

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

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

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

- Разходи за спортни клубове за спортна дейност                             -140 000 лв.;  

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

 - Разходи за религиозни храмове                                     -    10 000 лв.; 

- Разходи за пенсионерски клубове до        -         500 лв.; 

 

Предвид гореизложеното, предлагам общински съвет – Исперих да вземе следното              

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, от ЗМСМА, чл.9, ал.1, т.5 от Правилник за организация и 

дейността  на общински съвет – Исперих, чл.6, ал.1 от Закона за прилагане на разпоредби за 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на ДОО за 

2022 г., Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г., и чл. 94, ал. 3, т.6 и ал. 4 от Закона за 

публичните финанси, със срок до приемане на бюджета на община Исперих за 2023 г., 

Общински съвет – Исперих приема: 

1. Разчет на финансиране на капиталовите разходи на община Исперих за 2023 г. в 

размер на  7 939 569 лв. (Приложение № 1). 

2. Разчет за финансиране на текущите ремонти на община Исперих за 2023 г. за 

1 166 055 лв. (Приложение № 2). 

3. Разчет за финансиране на разходите за изпълнение на дейности от местно 

значение за кметствата и населените места с км. наместници, които се 

финансират с 30% от реализираните през 2021 и 2022 г. приходи от продажби или 

отдаване под наем на имоти общинска собственост за 275 448 лв. 

(Приложение№3). 

 

4. Разчет за финансиране на разходите от §40-00 „Приходи от продажба на 

общински нефинансови активи за 399 763 лв. (Приложение № 4)    

 

5. Разчет за текущите ремонти и капиталови вложения  на община Исперих, 

финансирани през 2023 г. за сметка на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 за 2023г. и 

възстановени отчисления за 2019 г. по чл. 64 от ЗУО за 912 869лв. (Приложение 

№5). 

 

6. Второстепенни разпоредители с бюджет към община Исперих през 2023 г., 

съгласно Приложение № 6. 

 

 

 



 
7400 гр. Исперих ул. “Дунав” № 2  тел.: 08431/20-06, факс: 08431/21-84, e-mail: isperih@isperih.bg 

4 

7. Следните лимити за разходи, финансирани със средства от реализирания 

преходен остатък от собствени приходи:                                                                                                                                                          

- Разходи за награди                      - 5000 лв.;        

- Разходи за помощи както следва до                 - 15 000 лв.;                                                                                                                     

- Разходи за спортни клубове за спортна дейност        - 140 000 лв.; 

- Разходи за религиозни храмове                   - 10 000 лв.; 

      - Разходи за пенсионерски клубове до                                   -  500 лв.; 

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. 

 

 

Вносител: 

 

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ 

Кмет на община Исперих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


