ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от заседание на Общински съвет - Исперих
ПРОТОКОЛ № 51 /21.02.2011г.
РЕШЕНИЕ
№ 295
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската
собственост и съгласно чл.4, ал.2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество при община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1.Приема Годишния отчет за състоянието, управлението и разпореждането с
общинското имущество на Община Исперих за изминалата 2010год.
2.Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и Областния
управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 296
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, ал.10 от Закона за общинската
собственост и чл.4 , ал. 1 от Наредба № 5 на ОбС – Исперих.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Приема програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост,
приложена към настоящото решение.
2.Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2011
година да бъде публикувана на Интернет – страницата на Община Исперих.
3.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен
съд Разград.
РЕШЕНИЕ

№ 297
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.30, ал.2 от Закона за Общинските
бюджети, чл.9 ,ал.2 от Закона за Общинския дълг, Общински съвет- Исперих
РЕШИ:
1. Приема отчета на приходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2010г..
в размер на 11 884 166 лв. в т.число:
за държавни дейности
8 034 406 лв.
за общински дейности
3 849 760лв.
2. Приема отчета на разходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2010г. в
размер на 11 884 166 лв. в това число:
за държавни дейности
8 034 406 лв.
за държавни дейности дофинансирани с общински средства
344 963 лв
за общински дейности
3 504 797 лв.
3. Приема разходите за КВ към 31.12.2010г. в размер на
1 513 948 лв.
4.Приема отчета за състоянието на годишния дълг към 31.12.2010г., съгласно
Приложение №10
5. Приема разходите за представителни цели на Общинския съвет
в размер на :
6 594 лв.
6. Приема разходите за представителни цели на Кмета на Община Исперих
в размер на :
28 237 лв.
7.Приема разходите за командировки на кмета
600 лв.
8.Приема разходите за награди
1330 лв.
9.Приема разходи за обезщетения и помощи
12 900 лв.
10.Приема разходите за спортни клубове
16 900 лв.
11.Приема разходите за религиозни храмове
300 лв.
12.Приема приходите по фонд “Приватизация”
38 лв.
13.Приема разходите по фонд “Приватизация”
14 390 лв.
14.Приема приходите по извънбюджетна сметка
за получаване,разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове 7443
2 462 152 лв.
15.Приема разходите по извънбюджетна сметка
за получаване,разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове 7443
924 019 лв.
16.Приема остатъка по набирателна сметка
81 879лв
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
№ 298
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:

Приема числеността на персонала за 2011 година, както следва:
За дейностите държавна отговорност..................................................424.5 бр.
За дейностите общинска отговорност.................................................. 76.0 бр.
За дофинансиране на държавните д-сти............................................. 42.0 бр.
2. Разпределя преходния остатък от 2010 година както следва:
2.1. За финансиране на държавни дейности.....................................................390 409 лв.
/Разпределени по дейности съгласно Приложение 1/
в това число за КВ............................................................................................35 800 лв.
2.2. За местни дейности.......................................................................................... 32 841 лв.
в това число за КВ......................................................................................... 29 177 лв.
3.Приема бюджета на Община Исперих за 2011 година както следва:
3.1.По приходната част....................................................................................12 446 099 лв.
/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 2 и 10/ в т.ч.:
3.1.1. приходи с държавен характер ............................................................. 7 672 129 лв.
3.1.1.1. обща субсидия по чл. 10 от ЗДБРБ за 2009г...............................7 170 318 лв.
3.1.1.2. преходен остатък .. ........................................................................ 390 409 лв.
3.1.1.3. собствени приходи на ООУ и Дом за деца..................................

61 402 лв.

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

50 000 лв.

3.1.2. приходи с общински характер .............................................................4 773 970 лв.
3.1.2.1. имуществени и други данъци ........................................................695 220 лв.
3.1.2.2. неданъчни приходи ......................................................................2 131 011 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 ............................................................................. ........216 300 лв.
3.1.2.6. преходен остатък .. ........................................................................... 32 841 лв.
3.1.2.7. временни безлихвени заеми............................................................ 490 998 лв.
3.2. По разходната част, в т. ч. :
/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 3:9,10:19/ ....................12 446 099 лв.
в т.ч.за
3.2.1. Държавни дейности разпределени по функции и дейности...............7 672 129 лв.
/съгласно приложения 3:9/
в т.ч. Бюджет на читалища по Приложение 8а/ Приложение №5
към ФО 81/30.12.2010г ................................................................................ 204 056 лв.

в т.ч.: Бюджет на второстепенни разпоредители..............................6 308 048 лв.
както следва:
Дирекция “ОЗК”..............................................................................1
351494 лв.
Дом за деца “Лудогорие”............................................................ 507
892 лв.
Комплекс за социални услуги..................................................... 294 852
лв.
Исторически музей........................................................................ 233
961 лв.
Км. Подайва........................................................................................
89402 лв.
Км. Свещари...................................................................................... 63
048 лв.
ООУ – 11 броя..............................................................................3 767
399 лв.
3.2.2. Общински дейности разпределени по функции и дейности
/ съгласно приложения 11-19 /...................................................................... 4 773 970 лв.
в т.ч. резерв в/у собствените приходи съгласно Прил. 17............................300 000 лв.
и дофинансиране на делигирани от държ. дейности.................................. 489 080 лв.
от които: Бюджет на второстепенни разпоредители...............

882 630 лв.

Дирекция “ОЗК”........................................................... ..................482
620 лв.
Исторически музей........................................................................122
728 лв.
Радиоцентър Исперих................................................................ ..17 303
лв.
Км. Подайва......................................................................................40
413 лв.
Км. Свещари.....................................................................................34
269 лв.
ООУ – 11 броя /приложение 19а/.........................................185 297 лв.

4. Приема плана на извънбюджетните сметки и фондове както следва:
4.1. Фонд “Приватизация за покриване на разходите” /Приложение 21/ ......32 724 лв.
4.2. Фонд “Приватизация за инвестиции “ /Приложение 21/.....................331 260 лв.
5. Приема списъка за капитал. разходи /Приложение 22/....................970 768 лв.

6. Приема списъка на капиталовите разходи финансирани чрез § 4000
“Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” (Приложение № 22а/
Приложение № 10 към ФО 81/30.12.2010г.)
......................................................................................................................... 284 177 лв.
7. Определя годишен фонд работна заплата с месечно разпределение /Приложение
№№20, 20а /
8. Приема първоначален бюджет на Община Исперих по Приложение № 23/
Приложение № 12 към ФО 81/30.12.2010г.)
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)
9.4.Разходи за подпомагане на социално слаби семейства – 17 000 лв. (до 200 лв. на
семейство)
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.
10. Утвърждава списъка на пътуващия педагогическия персонал в делегираните от
държавата дейности по образование. /Приложение 24/
11. Да се заплащат транспортните разходи на педагогическия персонал по
утвърдения списък до размера на предоставените от МФ средства.
12. 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.
13. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и
общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на общината за
бюджетната 2011 година /чл. 27 от ЗОБ/:
13.1. 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.
13.2. 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.
13.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.
13.4. За правомощията по т. 13, Кметът издава заповеди.
14. 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
№299
В изпълнение на Решение 249 от 28.04.2010 год. на Общински съвет-Исперих, на
основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 62 от Закона за енергетиката, чл.37, ал.4, т.4
от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 2, ал. 2, т. 10, б. „ж” от Наредба
№ 16 за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за
предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, чл. 36, ал. 1, т. 3 от
Наредба № 5 за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско
имущество на Община Исперих, във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката,
чл.12 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и
биогоривата, чл.2, т.1 и т.2 от Закона за насърчаване на инвестициите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І. Учредява право на строеж за изграждане на фотоволтаична електроцентрала на
«Кепитъл Солар Груп» ЕООД, ЕИК 200811688 с адрес гр. София, община Столична,
район Възраждане, ул.»Позитано»№12 с управител Константин Симеонов Георгиев
върху поземлен имот № 000091 (нула нула нула нула деветдесет и едно) с обща площ
76,080 дка, намиращ се в местността «Мезар Къшла» в землището на гр.Исперих при
граници и съседи: поземлени имоти № № 000183, 000038, 000154, 000017, 000084,
000051 и 000093, съгласно Акт за частна общинска собственост № 4574/23.03.2010 год.
при следните условия:
1.Предмет на отстъпеното право на строеж – за изграждане на енергиен обект фотоволтаична електроцентрала (с PV-панели).
2. Площ на отстъпеното право на строеж - 27 578,88 (двадесет и седем хиляди
петстотин седемдесет и осем цяло осемдесет и осем) кв.м, съгласно разработения
идеен проект.
3. Срок на отстъпеното право на строеж – 27 (двадесет и седем) години, считано
от датата на сключване на договор за ОПС.
4. Срок на изграждане на фотоволтаичната електроцентрала – 5 (пет) години от
сключване на договора за ОПС.
5.Цена на отстъпеното право на строеж – 9 514,68 (девет хиляди петстотин и
четиринадесет лева шестдесет и осем ст.) лева.
6. Отстъпеното право на строеж се погасява в полза на община Исперих по

давност, ако не се упражни в срок от 5 (пет) години от подписването на договора за
ОПС.
Данъчната оценка на ОПС е 5 473,00 (пет хиляди четиристотин седемдесет и три)
лева, съгласно удостоверение № 0247/09.02.2011 год., издадено от звено «Местни
данъци и такси» при община Исперих.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих в двумесечен срок от приемането на
настоящите решения да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно
изпълнение и сключи договори.
ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
РЕШЕНИЕ
№300
В изпълнение на Решение 249 от 28.04.2010 год. на Общински съвет-Исперих, на
основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 62 от Закона за енергетиката, чл.37, ал.4, т.4
от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 2, ал. 2, т. 10, б. „ж” от Наредба
№ 16 за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за
предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество, чл. 36, ал. 1, т. 3 от
Наредба № 5 за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско
имущество на Община Исперих, във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката,
чл.12 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и
биогоривата, чл.2, т.1 и т.2 от Закона за насърчаване на инвестициите
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.Учредява право на строеж за изграждане на фотоволтаична електроцентрала на
«Кепитъл Солар Партнерс» ЕООД, ЕИК 200709181 с адрес гр.София, община
Столична, район Възраждане, ул.»Позитано» № 12 с управител Константин Симеонов
Георгиев върху поземлен имот № 000092 (нула нула нула нула деветдесет и две) с
обща площ 128,606 дка , намиращ се в местността «Мезар Къшла» в землището на
гр.Исперих при граници и съседи: поземлени имоти № № 000093, 000183, 000154,
000001, 000060, 390004, 390001, 390003, 390002, 013017, 000047, 000017 и 000051
съгласно Акт за частна общинска собственост № 4575/23.03.2010 год. при следните
условия:
1.Предмет на Отстъпеното право на строеж – за изграждане на енергиен обект фотоволтаична електроцентрала (с PV-панели).
2. Площ на отстъпеното право на строеж - 31 933 (тридесет и една хиляди
деветстотин тридесет и три ) кв.м, съгласно разработения идеен проект.
3. Срок на отстъпеното право на строеж – 27 (двадесет и седем) години, считано
от датата на сключване на договор за ОПС.
4. Срок на изграждане на фотоволтаичната електроцентрала – 5 (пет) години от
сключване на договора за ОПС.
5.Цена на отстъпеното право на строеж – 11 016,89 (единадесет хиляди и
шестнадесет лева осемдесет и девет ст. ) лева.
6. Отстъпеното право на строеж се погасява в полза на община Исперих по
давност, ако не се упражни в срок от 5 (пет) години от подписването на договора за
ОПС.
Данъчната оценка на ОПС е 5 867,70 (пет хиляди осемстотин шестдесет и седем

цяло и седемдесет ) лева, съгласно удостоверение № 0248/09.02.2011 год., издадено от
звено «Местни данъци и такси» при община Исперих.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих в двумесечен срок от приемането на
настоящите решения да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно
изпълнение и сключи договори.
ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
РЕШЕНИЕ
№301
С цел доброто и целесъобразно стопанисване на горите – собственост на
община Исперих и осигуряване на приходи, На основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, чл.53, ал.4 и чл. 59, ал.4, т.1 от Закона за горите и чл.89, ал.1 от Наредба
№ 5 на ОбС – Исперих за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за ползване на дървесина през 2011 год. от общински гори –
собственост на Община Исперих, съгласно утвърдения Годишния план за ползване на
дървесина от гори преходни от 2010 год., включващ следните подотдели:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Подотдел
70 г
71 б
67 у
153 з
70 н

№ на имота
000072
000072
000120
000062
000072

Землище
с. Голям Поровец
с. Голям Поровец
с. Йонково
с. Бърдоква
с. Голям Поровец

АОС
1785/27.03.2007г.
1785/27.03.2007г.
1717/27.03.2007г.
1789/27.03.2007г.
1785/27.03.2007г.

2.Дава съгласие в Годишният план за ползване на дървесина през 2011 г. от
горите, собственост на Община Исперих да се включат следните подотдели :
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подотдел
70 з
70 д
70 е
72 ж
67 ф
153 к

№ на имота
000148
000072
000072
000004
000120
000062

Землище
с. Голям Поровец
с. Голям Поровец
с. Голям Поровец
с. Голям Поровец
с. Йонково
с. Бърдоква

АОС
1781/27.03.2007г.
1785/27.03.2007г.
1785/27.03.2007г.
1787/27.03.2007г.
1777/27.03.2007г.
1789/27.03.2007г.

3.Ползването на тези подотдели да се извърши при спазване на изискванията на
Закона за горите, Правилника за приложение на закона за горите и други нормативни
документи, свързани с горите.

4.В случай, че някои от отделите не се отсекат през 2011 год. ползването им да
се прехвърли за през 2012 год.
5.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих
Областен управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.

и

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Общински съвет – Исперих: / п /
/ БЕЙСИМ БАСРИ/
ПРОТОКОЛИСТ: / п /
/ К. Ариф/

