ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от заседание на Общински съвет - Исперих

ПРОТОКОЛ № 6 /16.02.2012 г.
РЕШЕНИЕ
№ 33

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.30 ал.1 от ЗОБ;чл.9 ал.2 и чл.11 от ЗОД и Наредба №12 на ОбС Исперих
приета с решение №83 / 16.12.2004г.
Общински съвет Исперих
РЕШИ :

1. Приема актуализирания план на приходите по бюджета на Община Исперих към
31.12.2011г.в размер на 13 403 211лв.в т.число:
за държавни дейности
8 583 629 лв.
за общински дейности
4 819 582 лв.
в т.ч. дофинансиране
586 269 лв.
2. Приема приходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2011г.в размер на
12 991 080лв. в т.ч.
за държавни дейности
за общински дейности

8 591 700 лв.
4 399 380 лв.

3. Приема актуализирания план на разходите по бюджета на Община Исперих към
31.12.2011г. в размер на 13 403 211лв.в т.число:
за държавни дейности
8 583 629 лв.
за общински дейности
4 819 582 лв.
в т.ч. дофинансиране
586 269 лв.
4. Приема разходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2011г.в размер на
12 299 499лв в т.ч.
за държавни дейности
за общински дейности
за дофинансиране

8 090 321 лв.
3 708 201 лв.
500 977 лв.

5.Приема актуализирания план на капиталовите разходи към 31.12.2011г. в размер на
3 085 192лв. в т.число:
за държавни
33 206 лв.
за общински дейности
3 043 286 лв.
за дофинансиране
8 700 лв.
6. Приема разходите за капиталовите разходи към 31.12.2011г. в размер на 2 636
627лв.

в т.число:

за държавни дейности
за общински дейности
за дофинансиране

28 057 лв.
2 601 470 лв.
7 100 лв.

7. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2011г.
8. Приема разходите за представителни цели на Общинския съвет
в размер на
8 346 лв.
9. Приема разходите за представителни цели на Кмета
на Община Исперих размер на
25 544 лв.
10.Приема разходите за командировки на кмета
1 077 лв.
11.Приема разходите за награди
3 750 лв.
12.Приема разходи за обезщетения и помощи
16 816 лв.
13.Приема разходите за спортни клубове
17 450 лв.
14.Приема разходите за религиозни храмове
5 000 лв.
15.Приема приходите по фонд “Приватизация”
384 лв.
16.Приема приходите по извънбюджетна сметка
за получаване,разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове 7443
17. Приема разходите по извънбюджетна сметка
за получаване,разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове 7443
18.Приема остатъка по набирателна сметка

3 835 464 лв.
2 316 583 лв.
129 048 лв

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.
РЕШЕНИЕ
№ 34

На основание чл. 21, ал.1, т. 2,5,6, чл. 52, ал.1 от ЗМСМА и чл.12 от Закона за
общинските бюджети,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

1.Приема числеността на персонала за 2012 година, както следва:
За дейностите държавна отговорност .............................................................................. 418.5 бр.
За дейностите общинска отговорност ................................................................................ 80.0 бр.
За дофинансиране на държавните д-сти ............................................................................ 42.0 бр.
2.Разпределя преходния остатък от 2011 година както следва:
2.1. За финансиране на държавни дейности................................................................501 379
лв.
/Разпределени по дейности съгласно Приложение 1/
в това число за КВ ........................................................................................................ 26 190 лв.
2.2. За местни дейности................................................................................................... 190 202 лв.
в това число за КВ................................................................................................... .. . 75 800 лв.
3.Приема бюджета на Община Исперих за 2012 година както следва:
3.1.По приходната част 13 471 988 лв.

/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 2 и 11/ в т.ч.:
3.1.1. приходи с държавен характер .....
918 291 лв.

....................................................................7

3.1.1.1. обща субсидия по чл. 10 от ЗДБРБ за 2009г........... . .............................. 7 340 450 лв.
3.1.1.2. преходен остатък .. .................................................... . ............................... 501 379 лв.
3.1.1.3. собствени приходи на ООУ ...................................... .. ..............................

49 262 лв.

3.1.1.4. временни безлихвени заеми...................................... . ...............................

27 200 лв.

3.1.2. приходи с общински характер ............................................................... .. .........5 553 697лв.
3.1.2.1. имуществени и други данъци ................. . ................................................. 945 469 лв.
3.1.2.2. неданъчни приходи .................................................. . ...............................2 924 650 лв.
3.1.2.3. обща изравнителна субсидия ................................... . ..............................1 175 500 лв.
3.1.2.4. за зимно поддържане................................................ . ....................................32 100 лв.
3.1.2.5. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на
общински дейности .................................................................................................. 217 900 лв.
3.1.2.6. преходен остатък .. .................................................. .. ................................. 190 202 лв.
3.1.2.7. временни безлихвени заеми.................................... .. .................................. 67 876 лв.
3.2. По разходната част, в т. ч. :
/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 3:10,12:21/ ............................... 13 471 988лв.
в т.ч.за
3.2.1. Държавни дейности разпределени по функции и дейности ....................... 7 918 291 лв.
/съгласно приложения 3:10/
в т.ч. Бюджет на читалища по Приложение 8а/ Приложение №8
към ФО 01/10.01.2012 г ............................................................................................. 209 716 лв.
в т.ч.: Бюджет на второстепенни разпоредители...... ...................................... 5 935 427 лв.
както следва:
Дирекция “ОЗК ................................................................................ 1 260 182 лв.
Дом за деца “Лудогорие” ..................................................................353 699 лв.
Комплекс за социални услуги ............................................................ 314 300 лв.
Исторически музей ........................................................................... 233 875 лв.
Км. Подайва....... .................................................................................. 82 602 лв.
Км. Свещари......................................................................................... 50 640 лв.
ООУ – 11 броя................................................................................................................... 3 640 129 лв.
3.2.2. Общински дейности разпределени по функции и дейности
/ съгласно приложения 12-20 / ...................................................................................... 5 029 314 лв.
в т.ч. резерв в/у собствените приходи съгласно Приложение 19 .............. ....................300 000 лв.
от които: Бюджет на второстепенни разпоредители ................................................. 627 317 лв.
Дирекция “ОЗК” .................................................................................................................529 200 лв.
Радиоцентър Исперих.......................................................................................... .................24 975 лв.

Км. Подайва ...........................................................................................................................41 352 лв.
Км. Свещари................................................................... ........................................................31 790 лв.
3.2.3. Държавни дейности, дофинансирани с общински приходи разпределени по
функции и дейности
/ съгласно приложения 21 и 21а / ..................................................................................... 524 383 лв.
от които: Бюджет на второстепенни разпоредители ......................................... 259486 лв.
Исторически музей .............................................................................................................135 405 лв.
Дом за деца ........................................................................................................................... 65 200 лв.
Център за настаняване от семеен тип ...............................................................................1 700 лв.
ООУ – 8 броя /приложение 21а/ .......................................................................................... 57 181 лв.
4. Приема плана на извънбюджетните сметки и фондове както следва:
4.1. Фонд “Приватизация за покриване на разходите” /Приложение 23/ ................................ 0 лв.
4.2. Фонд “Приватизация за инвестиции “ /Приложение 23/ 384 лв.
5. Приема списъка за капитал. разходи /Приложение 24/ ..................................1 257 740 лв.
6. Приема списъка на капиталовите разходи финансирани чрез § 4000 “Постъпления от
продажба на общински нефинансови активи” (Приложение № 24а/ Приложение № 10
към ФО 01/10.01.2012 г.) ...........................................................................................891 800 лв.
7. Определя годишен фонд работна заплата с месечно разпределение /Приложение
№№22, 22а /
8. Приема първоначален бюджет на Община Исперих по Приложение № 25/
Приложение № 14 към ФО 01/10.01.2012г.)
9. Приема следните лимити за разходи:
9.1.Социално-битови разходи на персонала в размер на 3% от начислените трудови
разходи.
9.2.Разходи за погребения в дейност ”Обредни домове и зали” в размер на 50.00 лв. за
починали жители на общината без близки, роднини и бездомни.
9.3.Разходи за награди – 4000 лв. (до 200 лв. на човек) - по Решение на Общинския съвет.
9.4.Разходи за подпомагане на социално слаби семейства – 17 000 лв. (до 200 лв. на
семейство), по ред определен от кмета на община Исперих.
9.5.Посрещане на гости и представителни – 40 000лв. в т.ч. 10 000 лв. за председателя на
Общински съвет – Исперих.
9.6.Разходи за спортни клубове за спортна дейност – 30 000 лв.
9.7.Разходи за религиозни храмове – 10 000 лв.
9.8.Разходи за НПО – 10 000 лв. (По Решение на Общински съвет – Исперих).
10. Утвърждава списъка на пътуващия педагогическия персонал в делегираните от
държавата дейности по образование. /Приложение 26/
11. Да се заплащат транспортните разходи на педагогическия персонал по
утвърдения списък до размера на предоставените от МФ средства.
12. Утвърждава списъка на длъжностите и на лицата, които имат право на
транспортни разноски по чл. 29 ал.(1) от ПМС 367 от 29.12.2011 г. /Приложение
27/
13. Разходите по т. 12 обезпечават транспорта от местоживеенето до местоработата и
обратно, след представяне на необходимите разходооправдателни документи.
14. Дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от общинския бюджет в
рамките на бюджетната година във връзка с разходи по одобрени проекти по ОП на
ЕС, ПРСР и други донорски програми, преди получаване на междинните и
окончателни плащания от управляващия орган чрез:

- предоставяне на временни безлихвени заеми от бюджета за сметка на планирания
по § 9700 резерв от собствени средства.
- ползване на временно съхраняваните в набирателната сметка на община Исперих
средства.
- безлихвени заеми от ЦБ.
15. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и
общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на общината за
бюджетната 2012 година /чл. 27 от ЗОБ/:
15.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на
общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни
вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.
15.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от
дейност в дейност в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер
в частта на местните дейности.
15.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.
15.4. За правомощията по т. 15, Кметът издава заповеди.
16. 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 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.
РЕШЕНИЕ
№ 35

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 т. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Исперих за мандат 2011 – 2015 г., във
връзка с чл.4 от Закона за администрацията, чл. 11 и чл. 12 от Наредба за прилагане на
класификатора на длъжностите в администрацията (загл. изм. - дв, бр. 47 от 2011 г., в сила
от 15.03.2012 г., изм. - дв, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.).
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

1. Отменя Структурата на общинската администрация в Община Исперих в сила от
28. 03. 2008 г., приета с Решение № 31, по Протокол № 7 от 28. 03. 2008 г. на Общински
съвет – Исперих.
2. Одобрява общата численост и структурата на Общинска администрация
Исперих– 104.5 щатни бройки, считано от 01.03.2012г., състояща се от 3 броя зам. кмета,
секретар и 4 дирекции, разпределени както следва:
Кмет на община Исперих
Кмет на кметство
Кметски наместник

Заместник кмет

А. УПРАВЛЕНИЕ

24
1
22
1

Б. НАЗНАЧАЕМ ПЕРСОНАЛ

3

Секретар на община
Главен вътрешен одитор
Финансов контрольор

Б.1.ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
І. Дирекция „Икономическо развитие и финанси”

Директор на дирекция

а) Отдел „Бюджет и счетоводство”

Началник отдел
Гл. експерт бюджет
Старши счетоводител
Мл. експерт „Икономическо развитие и евроинтеграция”
Гл. специалист счетоводител
Касиер
б) Сектор „Човешки ресурси”

Началник сектор
Гл. специалист човешки ресурси
Гл. специалист ТРЗ

в) Отдел „Местни приходи и администриране на местните данъци и такси”

Началник отдел
Гл. специалист „Търговски приходи”
г) Сектор „Местни данъци и такси”

Началник сектор
Гл. експерт „МДТ”
Касиер счетоводител МДТ
Ст. Специалист касиер – събирач на приходи

Б.2. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ІІ. Дирекция „Хуманитарни дейности”

Директор на дирекция
Гл. експерт здравеопазване
Гл. експерт образование и мл. дейности
Секретар МКБППМН
Ст. Експерт социална политика
Ст. Специалист социални дейности и „ОСПОЗ”

а) Отдел „Административно правно обслужване и обществени поръчки”

Началник отдел
Ст. юрисконсулт
Мл. юрисконсулт
Мл. експерт „Обществени поръчки”
ІІІ. Дирекция „Архитектура, управление на собствеността, териториално и
селищно устройство”

Директор на дирекция
Гл. архитект

а) Отдел „Управление на общинската собственост”

Началник отдел
Гл. експерт „Разпореждане с общинска собственост”
Гл. специалист наемни отношения
Гл. специалист „Управление на общинските имоти и търговска регистрация”
Гл. специалист „Управление на общинските имоти”
Ст. Специалист „Актуване и деактуване на общинската собственост”
б) Отдел „Териториално и селищно устройство и инфраструктура”

Началник отдел

1
1
1
19
19

1
13
1
1
1
3
2
1
3

1
1
1
6

1
1
4
1
1
1
1
46,5
14
1
1
1
1
1
1
8
1
2
2
3
17
1
1
6
1
1
1
1
1
1
9

1

Гл. експерт „Транспорт”
Гл. експерт „Инфраструктурни проекти”
Мл. експерт екология
Гл. специалист „Иинфраструктурни проекти”
Гл. специалист „Инвеститорски контрол и проекти”
Гл. специалист „Архитектура и строителство”
Гл. специалист „Геодезия и регулация”
Гл. специалист „Незаконно строителство и етажна собственост”
ІV. Дирекция „Гражданска регистрация, административно и
информационно обслужване”
Директор на дирекция
Мл. експерт „Техническо обезпечаване и обслужване”
Мл. експерт „ГРАО”
Гл. специалист „ГРАО”
Гл. специалист „Сътрудник ОбС”

1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
2
1
6
1
1
1
1
1
1
12.5

а) Отдел „Административно и информационно обслужване”
Началник отдел

Ст. експерт ”Център за информационни услуги”
Гл. експерт IT
Ст. Експерт IT
Мл. експерт ”Център за информационни услуги”
Ст.” Специалист технически сътрудник”

б) "Специализирани дейности и техническо обслужване на
кметствата"

Главен специалист админ. обсл.
Старши специалист админ.обсл.

2
10,5
ОБЩО: 104,5

3. Одобрява общата численост на заетите във функциите и дейностите в Общинска
администрация Исперих 125.5 щатни бройки, считано от 01. 03. 2012г., разпределени
както следва:
Функция/дейност:

Брой: 125.5

1. Здравеопазване

24.5

2. Социално осигуряване, подпомагане и грижи

13

3. Жилищно строителство БКС

19

4. Почивно дело култура религиозни дейности

12

5. Икономически дейности и услуги

13

6. Отбрана и сигурност

32

7. Общи държавни служби

1

8. Образование

11
ОБЩО: 125.5

4. Възлага на кмета на Община Исперих да разработи и утвърди длъжностно
разписание на Общинската администрация, в рамките на одобрената от Общински съвет Исперих численост на персонала и структурата по т. 2 и т. 3 от настоящето решение.
5. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
Председател: /п/ Гюнай Хюсмен
Вярно с оригинала,

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:
/ К. Ариф /

