
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовно заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  № 7  от 29 .01.2016г. 

№ 41 
 

 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 2016 година, както следва: 

За дейностите държавна отговорност ...................................................................417.5 бр. 

За дейностите общинска отговорност ................................................................... .85.0 бр. 

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

2. Разпределя преходния остатък от 2015 година както следва: 

2.1. За финансиране на държавни дейности.....................................................652 709 лв. 

/Разпределени по дейности съгласно Приложение 1/ 

в това число за КВ ...................................................................................... 24 339 лв. 

2.2. За местни дейности........................................................................................ 307 328 лв. 

в това число за КВ.......................................................................................17 229 лв. 

3. Определя второстепенни разпоредители съгласно Приложение № 28 

4. Разкрива нови второстепенни разпоредители с бюджет считано от 01.01.2016 г., 

както следва: 

4.1. Целодневна детска градина "Щастливо детство", гр. Исперих 

4.2. Целодневна детска градина "Мечо Пух", гр. Исперих 

4.3. Обединено детско заведение "Първи юни", гр. Исперих 

4.4. Целодневна детска градина "Слънце", гр. Исперих 

4.5. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания,Исперих 

4.6. Дневен център за деца с увреждания, Исперих 

5. Приема бюджета на Община Исперих за 2016 година както следва: 

5.1.По приходната част....................................................................................14 673 553 лв. 

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

5.1.1. приходи с държавен характер ...............................................................8 808 673 лв. 

5.1.1.1. обща субсидия по чл. 50 от ЗДБРБ за 2016г............ ............. 8 273 114 лв. 

5.1.1.2. преходен остатък .. .................................................... . ...........    652 709 лв. 

5.1.1.2.1 в т.число по проекти, финансирани от ЕС......................................... 195 210 лв. 

5.1.1.3. собствени приходи и възстановени безлихвени заеми .............78 060 лв. 

5.1.1.4 предоставени трансфери..........................................................(-195 187) лв. 

5.1.1.5. средства за плащания от/за сметки на ЕС и ЦБ.........................      (-23)лв. 

5.1.2. приходи с общински характер ..............................................................5 864 880 лв. 

5.1.2.1. имуществени и други данъци ................................................. 1 337 270 лв. 

5.1.2.2. неданъчни приходи .................................................. . .............3 078 887 лв. 

5.1.2.3. обща изравнителна субсидия ................................... . ............1 126 800 лв. 

5.1.2.4. за зимно поддържане................................................ . ................. 69 500 лв. 



5.1.2.5. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

общински дейности ...................................................................................527 800 лв. 

5.1.2.6. преходен остатък .. .................................................. .. ................307 328 лв. 

5.1.2.7. временни безлихвени заеми.................................... . .............4 497 759 лв. 

5.1.2.8. трансфери между бюджетни сметки....................................... – 187 931 лв. 

5.1.2.9. трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки.........– 129 562 лв. 

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

консолидираната фискална програма................................. .....................73 029 лв. 

5.1.2.11. краткосрочни заеми ..............................................................- 1 000 000 лв. 

5.1.2.12. дългосрочни заеми ...............................................................- 3 836 000 лв. 

 

5.2. По разходната част, в т. ч. : 

/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 3:9,11:20/ .........14 673 553 лв. 

в т.ч.за 

5.2.1. Държавни дейности разпределени по функции и дейности ............8 808 673 лв. 
/съгласно приложения 3:9/ 

в т.ч. Бюджет на читалища по Приложение 8б ................................................252 740 лв. 

в т.ч.: Бюджет на второстепенни разпоредители..........................................5 281 776 лв. 

както следва: 

Дом за деца “Лудогорие” ..................................................................144 938 лв. 

Комплекс за социални услуги „Лудогорие”......................................431 018 лв. 

Исторически музей ........................................................................... 279 710 лв. 

Км. Подайва....... ................................................................................ 111 963 лв. 

Км. Свещари....................... ................................................................. 62 906 лв. 

ООУ – 8 броя....................................................................................4 251 241 лв. 

ЦДГ – 4 броя .......................................................................................800 341 лв. 

5.2.2. Общински дейности разпределени по функции и дейности 

/ съгласно приложения 11-19 / ......................................................................5 036 147 лв. 

от които: Бюджет на второстепенни разпоредители..................83 260 лв. 

както следва: 

Км. Подайва ..........................................................................................49 747 лв. 

Км. Свещари. ........................................................................................33 513 лв. 

ЦДГ – 4 броя .......................................................................................297 700 лв. 

5.2.3. Държавни дейности, дофинансирани с общински приходи разпределени по 

функции и дейности 

/ съгласно приложения 20, 20а и 20б/ ............................................................828 733 лв. 

от които: Бюджет на второстепенни разпоредители................198 403 лв. 

Исторически музей ............................................................................175 379 лв. 

ООУ – 2 броя ........................................................................................23 024 лв. 

ЦДГ – 4 броя .........................................................................................12 019 лв. 

5.2.4. Бюджетно салдо ( Дефицит / Излишък ) …………………..….…   + 3 875 986 лв. 

5.2.5. Финансиране на дефицита …….…………………………………… - 3 875 986 лв. 

6. Приема списъка за капиталови разходи /Приложение 22/ ....................1 176 327 лв. 

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

“Постъпления от продажба на общински нефинансови активи”  

(Приложение № 22а..............................................................................................639 776 лв. 

8. Определя годишен фонд работна заплата с месечно разпределение   

/Приложение №№21, 21а / 

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

 



10. Приема следните лимити за разходи: 

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

разходи. 

10.2.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. 

10.3.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) 

10.4.Разходи за подпомагане на социално слаби семейства – 20 000 лв. (до 200 лв. на 

семейство), както следва: 

10.4.1. Съгласно Решения на Постоянната комисия по „Социални дейности и 

здравеопазване” към Общински съвет – Исперих – 10 000 лв; 

10.4.2. Съгласно Заповеди на Кмета на община Исперих – 10 000 лв; 

10.5.Посрещане на гости и представителни – 45 000лв. в т.ч. 15 000 лв. за председателя 

на Общински съвет – Исперих, и 30 000 лв. за кмета на Община исперих. 

10.6.Разходи за спортни клубове за спортна дейност – 60 000 лв. (Съгласно Решения на 

Общински съвет – Исперих). 

10.7.Разходи за религиозни храмове – 5 000 лв. 

10.8. Разходи за пенсионерски клубове – до 400 лв. 

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

транспортни разноски по чл. 43 ал.(2) от ПМС 380 от 29.12.2015 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 2016 г. и размера на просрочените вземания, 

които ще бъдат събрани през бюджетната година, както следва: 

- Просрочени задължения от 2015г., които ще бъдат разплатени през 2016г. 

..........................................................................................................................– 608 055 лв. 

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

 7 741 лв. 



Приема План – график за обслужване на просрочени задължения за 2016 г. 

(Приложение № 25). 

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

размер на (-499 143 лв.) /Приложение 26/, в т.ч: 

- по ОП „Развитие на човешките ресурси” - 127 300 лв. / Приложение 26 а / 

- по ОП „Регионално развитие” – 10 172 лв./ Приложение 26 б / 

- по ОП „Околна среда” – (- 883 786 лв)./ Приложение 26 в / 

- Програма за развитие на селските райони – 62 984 лв./ Приложение 26 г / 

- Други европейски средства / ДЕС/ – 23 лв./ Приложение 26 д / 

- Други международни програми /ДМП/ – 184 164 лв./ Приложение 26 е / 

18. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за 

периода 2016-2018 г. / Приложение № 27 / 

19. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

19.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 г. – 1 000 000 лв. 

19.2.Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2016 г. – 0 лв. 

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

на 2016 г. в размер на 1 164 000 лв. 

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

(без ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2016 г. в размер на - 5 405 907 лв. 

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

които могат да бъдат поети през 2016 г. в размер на – 6 308 274 лв. 

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проектобюджет 

2016 в частта за местните дейности. 

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 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. 
 

 

 

 

 

Адв. Даниел Димитров Йорданов 
Председател на Общински съвет – Исперих 

 

 

 

 

 


