ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ

№5
от проведеното извънредно заседание на Общински съвет - Исперих
на 29.12.2015г. от 10.00 часа.
Днес 29.12.2015г. /вторник/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община
Исперих се проведе извънредно заседание на Общински съвет Исперих.
Заседанието започна работа с 26 регистрирали се общински съветници от общо
29. Отсъстват общинските съветници Сали Сали Мехмед, Сибел Нермин Джелил и
Орхан Кабил Мехмед.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих:
Уважаеми общински съветници,
На основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 40, ал.3 от Правилника за организацията и дейността
на Общински съвет Исперих и по молба на Кмета на Община Исперих бе свикано
извънредно заседание.
Дневния ред на извънредното заседание е от една точка.
Преминаваме към гласуване.
Заповядайте колеги.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
общинските
съветници
29

на Гласували общински „ За”
съветници
26

26

„ Против”

„
Въздържал
се”

0

0

Общински съвет – Исперих прие следния:
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за
2015 г.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих:
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Има постъпили доклади за включване на нови обекти и промяна в стойностите
на съществуващи обекти в инвестиционната програма на община Исперих.
Това налага да се направи следващата актуализация на поименния списък за
капиталови разходи на община Исперих за 2015 година, както следва:
Нови обекти:
Обект „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в
ПО 000106 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих”, финансиран от Предприятие за
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при
Министерство на околната среда и водите. Във връзка с постъпило авансово плащане от
ПУДООС през месец Декември 2015 е необходимо включване на обекта в списъка на
обектите за капиталови вложения. Общата стойност на обекта е 914 724 лева., като
сумата предвидена за плащане през месец Декември 2015 г. е 841 695 лева.
Актуализирани обекти:
Обект „Основен ремонт на ЦДГ "Момина сълза", с. Райнино”. Получените
средства по ФО-45 от 14.11.2014 г. са 105 480 лв. От тях за капиталови вложения са
усвоени 96 115 лева. С оглед на това е необходимо да се намали стойността на обекта
със 9 365 лв., като същите следва да се предвидят в дейност – държавна отговорност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии”, както
следва:
по §§02-02 „За персонала по извънтрудови правоотношения” - 2 957 лв.
по §§05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за Държавното
обществено осигуряване” - 76 лв.
по §§05-60 „Здравноосигурителни вноски от работодатели” - 106 лв.
по§§05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели” - 30 лв.
по §§ 10-20 „Разходи за външни услуги” - 6 196 лв.
Обект „Подобряване на център, предоставящ социални услуги за възрастни
хора и хора с увреждания в гр. Исперих”. Има постъпил доклад във връзка с
изпълнението на обекта - за дофинансиране на проект „Подобряване на център,
предоставящ социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Исперих” по
договор № 40/3/3210691 от 01.07.2014 г. с общински средства в размер на 8 219 лева.
Планираният разход се залага изцяло от постъпленията по § 40-00 „Постъпления от
продажба на нефинансови активи”.
Обект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих". Променят се
стойностите както следва:
- по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” на 5 978
154 лева от „Сметки за средства на ЕС” и на нула лева от „Други източници,
в т.ч. съфинансиране”.
- по §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” на 27 495 257 лева от
„Сметки за средства на ЕС” и на 727 551 лева от „Други източници, в т.ч.
съфинансиране”.
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Отпаднали обекти:
Обект „Изработване на Общ устройствен план на община Исперих”. Във
връзка с дофинансиране на Фонд „Работна заплата” в Целодневните детски градини и
обединени детски заведения” и непредстоящо плащане по него през тази година е
необходимо този обект да отпадне от капиталовата програмата за 2015 година.
Намалението на инвестиционните разходи е в размер на 80 000 лева по §§ 53-09
„Придобиване на други нематериални дълготрайни активи” и със същите е необходимо
да се завишат §01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения”, §02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала”
и
§05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” в дейност
„Целодневни детски градини и обединени детски заведения”
Предлаганите промени в списъка на капиталовите вложения на община Исперих
са отразени в приложение № 1 към настоящата докладна, като общата рамка на
капиталовите разходи възлиза на – 44 586 803 лв.
В приложение № 2 е отразен планът на капиталовите вложения, финансирани от
§40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” и предложените промени са
както следва:
Актуализирани обекти в Приложение № 2, извън капиталовата програма:
Обект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Исперих”. Предвидените
средства по § 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” се
намаляват с 8 219 лв.
Обект “ Подобряване на център, предоставящ социални услуги за
възрастни хора и хора с увреждания в гр.Исперих”. Предвидените средства по
§40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” се увеличават с 8 219
лв.
Гореизложените обстоятелства налагат актуализация на поименния списък на
обектите за капиталови разходи за 2015 г. (Приложение № 1) и Разшифровката на
капиталовите разходи, финансирани през 2015 г.от приходи по §40-00 „Постъпления от
продажба на общински нефинансови активи” съгласно чл.127, ал. 2 от Закона за
публичните финанси” (Приложение № 2).
Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.52 от ЗДБРБ за 2015 г. , чл. 124, ал. 2
и 3 и чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2015 г.
съгласно Приложение №1 на стойност 44 586 803 лв.
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2. Актуализира обектите заложени за финансиране чрез §40-00 „Постъпления от
продажба на нефинансови активи” за 2015 г. съгласно Приложение № 2 на стойност
847 509 лв.
3. Увеличава бюджетните кредити в дейност „Ликвидиране на последици от
стихийни бедствия и производствени аварии”, както следва:
по §§ 02-02 „За персонала по извънтрудови правоотношения” - 2 957 лв.
по §§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за Държавното
обществено осигуряване (ДОО)” - 76 лв.
по §§ 05-60 „Здравноосигурителни вноски от работодатели” - 106 лв.
по §§05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели” - 30 лв.
по §§ 10-20 „Разходи за външни услуги” - 6 196 лв.
4. Увеличава бюджетните кредити в по §01-00 „Заплати и възнаграждения за
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”, §02-00 „Други
възнаграждения и плащания за персонала” и §05-00 „Задължителни осигурителни
вноски от работодатели” в дейност „Целодневни детски градини и обединени детски
заведения”, със 80 000 лева, разпределени съгласно извършените разходи.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги докладната не е разглеждана на заседание на постоянните
комисии с оглед извънредното му свикване.
Имате думата за предложения.
Въпроси към вносителя.
Ако няма преминаваме към поименно гласуване на основание чл. 27, ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация преминаваме към
поименно гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

извънредно заседание на 29.12.2015г от 10.00 ч. участвали в поименното
гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за
2015 г.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров

За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„
Въздържал
общинските
съветници
се”
съветници
29
26
26
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 36
На основание чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.52 от ЗДБРБ за 2015 г. , чл. 124, ал. 2
и 3 и чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2015 г.
съгласно Приложение №1 на стойност 44 586 803 лв.
2. Актуализира обектите заложени за финансиране чрез §40-00 „Постъпления от
продажба на нефинансови активи” за 2015 г. съгласно Приложение № 2 на стойност
847 509 лв.
3. Увеличава бюджетните кредити в дейност „Ликвидиране на последици от
стихийни бедствия и производствени аварии”, както следва:
по §§ 02-02 „За персонала по извънтрудови правоотношения” - 2 957 лв.
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по §§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за Държавното
обществено осигуряване (ДОО)” - 76 лв.
по §§ 05-60 „Здравноосигурителни вноски от работодатели” - 106 лв.
по §§05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от
работодатели” - 30 лв.
по §§ 10-20 „Разходи за външни услуги” - 6 196 лв.
4. Увеличава бюджетните кредити в по §01-00 „Заплати и възнаграждения за
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”, §02-00 „Други
възнаграждения и плащания за персонала” и §05-00 „Задължителни осигурителни
вноски от работодатели” в дейност „Целодневни детски градини и обединени детски
заведения”, със 80 000 лева, разпределени съгласно извършените разходи.
5. На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено 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.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Това е по дневния ред закривам последното за тази година заседание на
Общински съвет Исперих.
Желая Ви весело посрещане на Новата година, бъдете живи и здрави.
Настоящия протокол се състави в три еднообразни екземпляра по един за
Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за
архива на Общински съвет Исперих

адв. Даниел Димитров Йорданов
Председател Общински съвет - Исперих:
Сейде Султанова
Протоколист:

10

