
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовно заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  № 52 от 11.02.2015г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 474 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл. 26, ал.4 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Исперих / мандат 2011-2015г./ 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1. Избира за член на Постояната комисия по „ Социални дейности и 

здравеопазване” и  чел на Постояната комисия  по „ ПУКИ”  към  Общински съвет – 

Исперих г-н Николай Тодоров Николов  

 

Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и Областен  

Управител на Област Разград. 

 

РЕШЕНИЕ  
№ 475 

На основание 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 2015 година, както следва: 

 

За дейностите държавна отговорност ...................................................................... 413.50 бр. 

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

За дофинансиране на държавните дейности ............................................................... 42.0 бр. 

2.Разпределя преходния остатък от 2014 година както следва: 

 

2.1. За финансиране на държавни дейности...................................................700 678 лв. 

/Разпределени по дейности съгласно Приложение 1/  

в това число за КВ ...................................................................................................... 149 480 лв. 

2.2. За местни дейности...................................................................................................  287 407 лв.  

в това число за КВ................................................................................................... . .100 450 лв.  

3.Определя второстепенни разпоредители съгласно Приложение № 29 

 

4.Закрива второстепенен разпоредител „Общински радиоцентър”,считано от 

01.03.2015 г. 

 



4.1. Упълномощава кмета на общината да уреди трудовите правоотношения с 

персонала на второстепенния разпоредител. 

5.Приема бюджета на Община Исперих за 2015 година както следва: 

  

5.1.По приходната част ............................................................................................... 13 923 211 лв. 

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

5.1.1. приходи с държавен характер ..... . ....................................................................8 129 337 лв. 

5.1.1.1. обща субсидия по чл. 50 от ЗДБРБ за 2014г........... . .............................. 7 435 058 лв. 

5.1.1.2. преходен остатък .. .................................................... . ...............................  700 678 лв. 

5.1.1.2.1  в т.число средства на разпореждане по ОП.............................    89 743 лв. 

5.1.1.3. собствени приходи и възстановени безлихвени заеми ................   83 344 лв. 

5.1.1.4. средства за плащания от/за сметки на ЕС и ЦБ.......................   (-89 743)лв. 

5.1.2. приходи с общински характер ..............................................................5 793 874 лв.  

5.1.2.1. имуществени и други данъци .................................................................. 1 259 210 лв. 

5.1.2.2. неданъчни приходи .................................................. . ...............................3 115 916 лв. 

5.1.2.3. обща изравнителна субсидия ................................... . ..............................1 084 500 лв. 

5.1.2.4. за зимно поддържане................................................ . ....................................61 800 лв. 

5.1.2.5. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на  

общински дейности  .................................................................................................. 432 700 лв. 

5.1.2.6. преходен остатък .. .................................................. .. ................................. 287 407 лв. 

5.1.2.7. временни безлихвени заеми.................................... ............................... -3 275 345 лв. 

5.1.2.8. трансфери за отчисления по ЗУО...............................................   - 264 438 лв. 

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

консолидираната фискална програма................................. ..........................15 445 лв.  

5.1.2.10.трансфери за съфинансиране по проекти по сметки за ЕС.... – 1 548 321 лв. 

5.1.2.11.дългосрочни заеми ................................................................................... 4 625 000 лв. 

 

5.2. По разходната част, в т. ч. : 

/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 3:9,11:20/ ................................ 13 923 211 лв.  

в т.ч.за 

5.2.1. Държавни дейности разпределени по функции и дейности ....................... 8 129 337 лв. 

/съгласно приложения 3:9/ 

в т.ч. Бюджет на читалища по Приложение 8б ..................................................  243 976 лв. 

в т.ч.: Бюджет на второстепенни разпоредители...... ...................................... 4 745 079 лв. 

както следва:  

Дом за деца “Лудогорие” .................................................................. 144 581 лв. 

Комплекс за социални услуги „Лудогорие”...................................... 426 212 лв. 

Исторически музей ...........................................................................  274 460 лв. 

Км. Подайва....... ................................................................................  104 121 лв. 

Км. Свещари....................... .................................................................  58 265 лв. 

ООУ – 8 броя.................................................................................... 3 737 440 лв. 

5.2.2. Общински дейности разпределени по функции и дейности 
/ съгласно приложения 11-19 /  ...................................................................................... 5 098 233 лв.  

от които: Бюджет на второстепенни разпоредители ................ 121 118 лв. 

Радиоцентър Исперих ........................................................ .................33 282 лв. 

Км. Подайва .................................. ........................................................54 017 лв. 

Км. Свещари. ................................ ........................................................33 819 лв. 

5.2.3. Държавни дейности, дофинансирани с общински приходи разпределени по 

функции и дейности 
/ съгласно приложения 20 и 20а /  ..................................................................................... 695 641 лв.  



         от които: Бюджет на второстепенни разпоредители ............................... 253 470 лв. 

Исторически музей ............................................................................ 171 870 лв. 

Дом за деца “Лудогорие” ...................................................................... 1 980 лв. 

Комплекс за социални услуги „Лудогорие”.......................................... 5 922 лв. 

ООУ – 6 броя /приложение 20а/ ......................................................... 81 600 лв. 

 

5.2.4. Бюджетно салдо ( Дефицит / Излишък ) …………………..…    - 5 582 679 лв. 

5.2.5. Финансиране на дефицита …….………………………………   + 5 582 679 лв. 

 

6.Приема списъка за капиталови разходи /Приложение 22/ ...............43 229 143 лв. 

 

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

“Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” (Приложение № 

22а...........847 509 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 на 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). 

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 – 40 000 лв. 

10.7.Разходи за религиозни храмове – 5 000 лв. 

10.8. Разходи за пенсионерски клубове – до 400 лв. 

11.Утвърждава списъка на пътуващия педагогическия персонал в делегираните 

от държавата дейности по образование. /Приложение 24/ 

 

12.Да се заплащат транспортните разходи на педагогическия персонал по 

утвърдения списък до размера на предоставените от МФ средства. 

 

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

транспортни разноски по чл. 50 ал.(2) от ПМС 8 от 16.01.2015 г. /Приложение 25/ 

 



14.Разходите по т. 10 и т.12  обезпечават транспорта от местоживеенето до 

местоработата и обратно, след представяне на необходимите разходооправдателни 

документи. 

 

15.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.  

 

16.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. 

 

17.Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени по бюджета 
съгласно чл. 125 от Закона за публичните финанси: 

 

17.1 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; 

 

17.2 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. 

 

17.3 В изпълнение на правомощията си по т.17, кметът да представя в общинския съвет 

актуализирано разпределение на променените бюджети до края на месеца следващ 

отчртното тримесечие. 

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

бъдат разплатени от бюджета за 2015г. и размера на просрочените вземания, които 

ще бъдат събрани през бюджетната година, както следва: 

- Просрочени задължения от 2014г., които ще бъдат разплатени през 2015г.– 225 

707 лв. 

- Просрочени вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година – 15 333 лв. 

      Приема План – график за обслужване на просрочени задължения за 2015 г. 

(Приложение № 26). 

 

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

размер на 43 585 328 лв.  в т.ч. /Приложение 27/ 

 

- по ОП „Развитие на човешките ресурси”  - 634 717 лв. / Приложение 27 а / 

- по ОП „Административен капацитет” – 170 346 лв./ Приложение 27 б / 

- по ОП „Регионално развитие” – 1 738 525 лв./ Приложение 27 в / 

- по ОП „Околна среда” – 37 434 137 лв./ Приложение 27 г / 

- Програма за развитие на селските райони – 3 452 136 лв./ Приложение 27 д / 

- Други европейски средства / ДЕС/ – 14 498 лв./ Приложение 27 е / 

- Други международни програми /ДМП/ – 140 969 лв./ Приложение 27 ж / 

 

20.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 

2015-2017 г. / Приложение № 28 / 



 

21.Определя максимален размер на дълга, както следва: 

 

21.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2015 г. – 5 000 000 лв.  

 

21.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2015 г. – 0 лв. 

 

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

на 2015 г. в размер на 4 625 000 лв. 

 

21.4.Намеренията за поемане на нов общински дълг се определя в размер на 5 

000 000 лв. / Приложение № 30/. 

 

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

(без ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2015 г. в размер на  - 2 543 293 лв. 

 

23.Определя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които 

могат да бъдат поети през 2015 г. в размер на – 3 551 921 лв.  

 

24.Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета за 2015 г. 

 

25.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. 

 

 

 

Гюнел Мюсреф  

Председател на Общински съвет – Исперих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


