ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№7
от проведено заседание на Общински съвет - Исперих на
29.01.2016г. от 9.00 часа.
Днес 29.01.2016 г. от 9.00 часа в заседателната зала на Община Исперих се
проведе редовно заседание на Общински съвет Исперих.
Заседанието бе открито от Председателя на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих:
Уважаеми общински съветници,
На днешното заседание до настоящия момент имаме 27 регистрирали се
общински съветници от общо 29. В деловодството на Общински съвет Исперих е
постъпило уведомление, че ще отсъства на това заседание от общинския съветник
Турхан Ибрям, в момента в залата неприсъства и общинския съветник Метин Шефкет,
който може би ще закъснене.
Настоящето заседание е свикано на основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 39, ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Исперих, и налице е
необходимия кворум, можем да заседаваме и вземаме решения.
Преминаваме към проекто дневния ред, така както е обявен.
Колеги имате ли някакви предложения и допълнения по така предложения
проекто дневен ред.
Няма.
Моля, да преминем към гласуване.
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
27

27

„ Против”

„
Въздържал
се”

0

0

1

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: Приемане на бюджета на Община Исперих за 2016 година,
приходно-разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода
2016 – 2018 година.
2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
3. Разни.
ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на бюджета на Община Исперих за 2016 година,
приходно-разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода
2016 – 2018 година.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Давам думата на Кмета на Община Исперих да представи решенията, които са
предвидени по Бюджета на Община Исперих за 2016 година.
Заповядайте г-.н Кмет.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаемви г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми кметове на населени места,
Докладната записка бе разгледана на заседание на постояните комисии и
предложените корекции по същата бяха направени, и внесена на заседанието на
Общински съвет Исперих.
Предлагам:
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 ДА ВЗЕМЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:
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.
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/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 ...................................(-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.
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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.
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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;
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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:
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- 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 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.
Благодаря.

/ По време на докладването на Кмета на
Община Исперих, общинския съветник Метин
Шефкет
зае
местото
си.
Броя
на
присъстващите
в
залата
общински
съветници стана 28/.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на
Общински съвет Исперих.
Благодарим г-н Кмет.
Уважаеми колеги,
При
спазване
на
изискванията
на
закона и правилника, постояните комисии
заседаваха.
Водещата
комисия
по
„
Финансии и контрол” обобщи становищата
на останалите комисии.
Да
започнем
със
стъновищата
на
председателите на постояните комисии по
реда на заседаване им.
Първо
заседание
проведе
ПК
по
„
Стопански
дейности
и
европейско
развитие”.
Заповядайте г-н Хюсеин да докладвате
становището на Вашата комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по
„Стопански
дейности
и
европейско
развитие”.
На заседание на ПК по « Стопански дейности и европейско развитие» на
22.01.2016 г. от 14.00 часа бе разгледана докладната записка
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК по „ съветници
Социални дейности и
здравеопазване”
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е:
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на бюджета на Община Исперих за 2016 година, приходноразходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018
година да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих .
Адв. Даниел Димитров – Председател на
Общински съвет Исперих.
Благодаря на Председателя на
ПК по „
Стопански
дейности
и
европейско
развитие”.
Заповядайте г-н Мюсреф да докладвате
за Вашето становище.
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Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по „
Социални дейности и здравеопазване”.
На заседание на ПК по « Социални дейности и здравеопазване» на 25.01.2016 г.
от 14.00 часа бе разгледана докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК по „ съветници
Социални дейности и
здравеопазване”
5
5
5

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е:
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на бюджета на Община Исперих за 2016 година, приходноразходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018
година да бъде внесена за разглеждане с направените корекции към същата.
В представената докладна на заседанието на Общински съвет Исперих това е
направено.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Нека чуем становището на ПК по « Образование, култура, спорт и туризъм».
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по « Образование, култура,
спорт и туризъм».
На заседание на ПК по « Образование, култура, спорт и туризъм» на 25.01.2016
г. от 15.00 часа бе разгледана докладната записка
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК по „ съветници
Социални дейности и
здравеопазване”
5
5
5

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е:
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на бюджета на Община Исперих за 2016 година, приходноразходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018
година да бъде внесена за разглеждане на заседанието на Общински съвет Исперих.

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
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Благодаря.
Да чуем становището на ПК по « Законност и обществен ред».
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред»
Уважаеми г-н Председател,
На заседание на ПК по « Законност и обществен ред» на 25.01.2016 г. от 16.00
часа бе разгледана докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК по „ съветници
Социални дейности и
здравеопазване”
7
7
7

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е:
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на бюджета на Община Исперих за 2016 година, приходноразходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018
година да бъде внесена за разглеждане на заседанието на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общинтски съвет Исперих.
Благодаря.
Нека да чуем и становището на водещата комисия.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по „ Финансии и бюджет”.
На заседание на ПК по « Финансии и бюджет» на 26.01.2016 г. от 15.00 часа бе
разгледана докладната записка
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
членовете на ПК по „ съветници
Социални дейности и
здравеопазване”
5
4
4

„ Против”

„Въздържал се”

0

0

Становището на комисията е:
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на бюджета на Община Исперих за 2016 година, приходноразходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018
година да бъде внесена за разглеждане на заседанието на Общински съвет Исперих със
следните корекциии направени на заседанията на постояните комисии и обобщени.
Същите промени са направени в проекто решенията към доклната и внесени за
разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих
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т.10. 4. Разходи за подпомагане на социално слаби семейства – 20 000лв. / до
200 лв. на семейство/, както следва:
т.10.4.1. Съгласно Решения на Постояната комисия по „ Социални дейности и
здравеопазване” към Общински съвет Исперих – 10 000 лв.
т.10.4.2. Съгласно Заповед на Кмета на Община Исперих – 10 000 лв.
т.10.6. Разходи за спортни клубове за спортни дейности – 60 000 лв. / Съгласно
Решение на Общински съвет Исперих/.
/ Общинския съветник Сали Мехмед напусна заседанието по уважителни за него
причини и общинските съветници в залата останаха 27/.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Чухме становищата на постояните комисии.
Имате думата за предложения, допълнения към докладната записка.
Ако няма предлагам да преминем към гласуване.
Гласуването е поименно.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 29.01.2016г от 9.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на бюджета на Община Исперих за 2016 година,
приходно-разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода
2016 – 2018 година.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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
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

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

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

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
27
27
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 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
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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 ..................................(-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.
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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.
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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.
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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 /
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- 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 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.
/ Приложенията към всички точки от решението са приложени на диск
към протокола/

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Благодаря, че днес гласувахте и единодушно приехте Бюджета за 2016 г. на
Община Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Колеги друг искали думата.
Има ли желаещи да вземат отношение по приетото решение.
Заповядайте г-н Хюсеин.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по „ Стопански дейности и европейско
развитие”.
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Благодаря г-н Председател.
Искам да благодаря на общинската администрация, на Кмета на Община
Исперих и на всички общински съветници, че всички заедно разгледаха бюджета за
2016г. обстойно и дискутираха по него за да се приеме днес това решение.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Други желаещи.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по „ Образование, култура,
спорт и туризъм”
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаема общинска администрация,
Искам също да благодаря на общинска администрация и на всички общински
съветгници за това, че се направи първата стъпка в реформата на образованието. Това е
първата крачка, където част от детските градини преминават на делегирани бюджети. И
в рамките на това поетите ангажименти от страна на общинска администрация за
своевременото финансиране на онази част от тези делегирани бюджети, която е
общинска отговорност. Нядавам се, че това няма да е последната стъпка, ще
продължим напред с реформите в сферата на образованието в Община Исперих и най
вече с прилагането на новия закон за предучилищното образование. Надявам се, че
общинска администрация и общински съвет и за напред ще работят заедно.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Други желаещи.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева – Председател на ПК по „ Законност и обществен ред”.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
Както и на заседанията на постояните комисии споделих в бюджета не е
заложено и не се работи в насока „ социална политика”. Моето предложение е в
следващия бюджет да се заложат проекти, които да не са от типа само на градинки, а да
са в полза на населението.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Колеги други желаещи.
Ако позволите и аз искам да се изкажа.
Уважаеми г-н Кмет,
Уважаеми общински съветници,
Първо нека ни е честит Бюджет 2016 г. Аз искам да благодаря на всички
общински съветници за активното участие при разглеждането на бюджета в
постояните комисии. Не на последно място искам да благодаря и на общинска
администрация за това, че бяха на разположение на общинските съветници и по време
на заседанията на постояните комисии и отговаряха на всички възникнали въпроси. От
дванадесет години насам вземам отношение при приемането на бюджет на Община
Исперих и тази сутрин при преглеждането на бележките си от 2004 г.съм се изказвал
на тема Бюджет на Община Исперих в мен изникнаха думите социален, балансиран,
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излишък, стабилност в общинските финансии. Разбира се тук трябва да се каже, че този
бюджет е рестриктивен за Община Исперих. И ние трябва да сме наясно ,че тази част
приходната, която е завишена ще доведе трябва, да доведе до едно нормално
управление на разходите. Не е важно колко са приходите, напротив важно е, но как ще
управляващ разходите със приходите с които разполагаш и тук отговорността и
задачата на общинска администрация в лицето на Кмета на общината и неговия екип е
много сериозна и отговорна. Това, което аз бих искал да видя в бюджета не като цифри,
не като ангажименти поети към избиратели и хората, е ангажименти за по голямо поле
за действие на кметовете по населени места. Но разбирайки какво е състоянието на
общинския бюджет и колко трудно бихме реализирали действително повече приходи от
това което имаме се надявам, че и кметовете по населени места ще разберат, че това на
този етап е невъзможно, но в крайна сметка погледнете едно Приложение № 27, за
което никой не отвори дума на комисии трябва да е ясно, че бюджетната прогноза за
следващите години която е направена в това приложение не виждам нещо което да дава
ръст, т.е през тази година задачата на администрацията и на общинския съвет е да
търси възможности за да може бюджетите през следващите години да не са на нивото
на това приложение 27. Там цифрите, числата които са заложени са още по занижени.
Вярно е, че това е бюджетна прогноза, но ние искаме да вървим напред и
осъществяваме поетите си социални ангажименти както каза г-жа Росица Митева, да
осъществяваме и инфраструкторните си ангажименти поети към хората от тази
община. Ние трябва действително да вървим в посока увеличаване на приходите на
общината и то не чрез продажби, с извличане на други средства от начините на
разпореждане с общинската собственост.
Ето защо аз искам да ви поздравя за балансирания бюджет дори и в тези трудни
години, да кажа, че Общински съвет Исперих ще е на разположение на всички и ще
подхожда с разбиране така както е било до сега към изпълнението на бюджета и във
същото време искам да кажа, че по правомощия след като контрола е даден по закон на
общинския съвет ние ще търсим и контролираме изразходените средства
и
законосъобразно и целесъобразно изразходени от общинската администрация.
Още веднъж честито.
Благодаря.

Други мнения, предложения по тази точка.
Няма.
Преминаваме към следваща точка от дневния ред.
ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Има ли желаещи да се изкажат. Питания от страна на граждани.
Няма.
Преминаваме към последна точка от дневния ред.
ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разни.
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Има те ли въпроси.
Няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното редовно заседание
проведено на 29.01.2016 година.
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:
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