
 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 52 
 

от проведено редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

11.02.2015г. от  10.00часа. 
 

 

Днес 11.02.2015г. / сряда / от 10.00 часа в заседателната залата  на Община 

Исперих се проведе редовно заседание на Общински съвет - Исперих. 

 

 

Заседанието на Общински съвет – Исперих започна работа с 24-ма регистрирали 

се общински съветника от общо 29. По уважителни причини  с предварително подадено 

уведомление отсъстват колегите: Мариян Топалов, Адил Решидов, Венелин Вутов и 

Нехрин Яшар. Общинския съветник Тургай Нури ще закъснее. 

На днешното редовно  заседание присъстват  Бейсим Басри - Кмета на Община 

Исперих, заместник кметовете на Община Исперих – г-жа Нехире Юмер, г-н Бейсим 

Руфад, г-н Илиян Дочков,  кметове по населени места и служители от общинска 

администрация. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 

При наличието на 24 общински съветници е изпълнено изискването на чл.27, 

ал.3    от ЗМСМА, налице е необходимото мнозинство, можем да заседаваме редовно и 

да вземаме  законни решения, поради което откривам заседанието на Общински съвет- 

Исперих на  11.02.2015 година. 

 

/ Приложение поименен списък с положени подписи на общинските съветници 

присъствали на заседанието на ОбС – Исперих на 29.12.2014г./ 

  

Преди да преминем към разглеждането на проекто дневния ред, 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/ всеки общински съветник е длъжен да 

участва в състава поне на една постояна комисия. Предлагам общинският съветник г-н 

Николай Николов положил клетва на предходното заседание да бъде включен като 

член в  състава на две постояни комисии, а именно  член в състава на ПК по „ 

Социални дейности и здравеопазване” и ПК по „ ПУКИ”. 

Предлагам като точка първа  в дневния ред да бъде включено -  избиране за член на 

постояна комисия на общинския съветник г-н Николай Николов. 

 

 



Други предложения, становища. 

Няма. 

Предлагам да преминем към гласуване на проекто дневния ред с направеното 

допълнение. 

 

 ЗА                                -   24 

                                                                                   ПРОТИВ                    -     0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -     0  

                                                                                   ПРИЕМА СЕ! 

 

 Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Избиране за член на постояна комисия на общинския съветник г-н Николай 

Николов. 

 

2. Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2015 година, приходно-

разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. 

 

3. Изказвания, питания, становища и предложенияа на граждани. 

 

4. Разни.   

 

ТОЧКА 1 

Избиране за член на постояна комисия на общинския съветник г-н Николай 

Николов. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател  на Общински съвет – Исперих. 

Уважаеми колеги, 

Предлагам общинският съветник от „ ГЕРБ” г-н Николай Николов положил 

клетва на предходното заседание да бъде включен като член в  състава на две постояни 

комисии, а именно  член в състава на ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” и 

ПК по „ ПУКИ”. 

Други предложения. 

Няма. 

Предлагам да преминем към гласуване. 

ЗА                                -   24 

                                                                                   ПРОТИВ                    -     0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -     0  

                                                                                   ПРИЕМА СЕ! 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
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. 

 

 

ТОЧКА 2 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2015 година, приходно-

разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Давам думата на  г- н Басри – Кмет на Община Исперих. 

 Заповядайте. 

Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми г-н Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Предлагам на Вашето внимание проекто бюджета на Община Исперих за 2015 

година. 

 

През 2015 г. приключва реализирането и отчитането на много проекти от 

програмния период 2007-2013г., което налага предвиждането на допълнителни средства 

за обезпечаването на собственото участие на Общината.  

Допълнително затруднение поражда и фактът, че навлязохме в година на местни 

избори и това неимоверно ще доведе до планиране на извънредни средства за 

обезщетения на изборните лица.  

Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” 

няма продължение през 2015 г., което можеше да е допълнителна глътка въздух за 

общинския бюджет при реализирането на инвестиционната програма.  

Очаква ни втора много трудна година, с оглед допълнителните ангажименти, 

които бяха въведени с новия Закон за публичните финанси в сила от 01.01.2014 г, с 

което бе засилена и ролята на общинския съвет в бюджтената процедура, като  му бяха 

вменени  допълнителни задължения и отговорности и значително бе увеличена 

зависимостта от Министерството на Финансите. 

Тази година предвиденият финансов ресурс в Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2015 г. е още по-недостатъчен в сравнение със 2014 година, 

предвид допълнителните ангажименти и отговорности на местните власти, които 

винаги намират негативно финансово отражение спрямо общинския бюджет. Липсва 

напредък в развитието на финансовата децентрализация и намерения за промяна в 

дискриминационното отношение към общинската администрация, която е със 

замразени стандарти вече години наред, които не отразяват дори ръста на минималната 

работна заплата, а да не говорим за допълнително нарастващите ангажименти и 

отговорности. 



При разработването на Бюджет 2015 сме се базирали на: 

 Приемане на ясни приоритети и реално изпълними цели за 2015 г; 

 Осигуреност на разходите с устойчив резултат (усвояване на средства от 

ЕС); 

 Планиране на разходните отговорности до реалните размери на 

собствените приходи  

 Прозрачност и публичност на бюджетния процес. 

Бюджетната устойчивост на Общината е първостепенна задача и нейното 

изпълнение предполага координираното участие в бюджетния процес, както на 

политическото ръководство, така и на общинския съвет и общинската администрация. 

Спазвайки принципите на добро финансово управление е необходимо да се положат 

максимални усилия на всички нива на управление за постигане на икономическа 

стабилност, особено в година на местни  избори. 

Проектът за бюджет 2015 е разработен в съответствие с разпоредбите на Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2015 година, Решение № 633 на 

Министерския съвет от 2014 г. (изм. с РМС № 801 от 03.12.2014 г.) за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели 

през 2015 г., ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за 2015 г. и утвърдената от Министъра на финансите Единна 

бюджетна класификация за 2015 година. 

Предложеният проект за бюджет 2015, е съобразен с настъпилите изменения в 

нормативната уредба през 2015 г. и запазените промени от 2014 г., а именно:  
 

1. В Закона за публичните финанси (ЗПФ)  

► Остават в сила въведените нови разпоредби за одобряване с Решението за 

приемане на общинския бюджет на нови лимити, разчети и ангажименти 

(максимален размер на задълженията и ангажиментите за разходи, просочените 

задължения и вземания, които ще бъдат погасени, лимит за нов общински дълг, 

индикативен разчет на средствата от ЕС, тригодишна бюджетна прогноза и др.); 

► Остават в сила правомощията на общините относно паричните постъпления 

от продажба на общински нефинансови активи да се изразходват само за 

финансиране изграждането, основен и текущ ремонт на социална и техническа 

инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на 

проекти на социалната и техническата инфраструктура. ( чл.127, ал. 2); 

► Остава в сила  срокът за приемане на общинските бюджети - 15 работни дни 

от внасянето в Общинския съвет от Кмета на Общината (в срок до 20 работни дни 

от обнародването на ЗДБРБ за съответната година), тоест крайният срок е до 

17.02.2015 г.(ч;. 84, ал.4 и чл. 94, ал. 2); 

► Годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка община във 

всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер 

на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три 

години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на 

бюджета на общината, като тук не се включва дългът на общините по временни 

безлихвени заеми и по предоставени им заеми от други лица от сектор "Държавно 

управление". ( чл.32, ал. 1 и ал. 5); 

► С решение на общинския съвет от бюджета на общината може да се отпускат 

безлихвени заеми на други общини, както и на други бюджетни организации, 

чиито бюджети не са част от държавния бюджет, със срок за възстановяване не 

по-дълъг от края на следващата бюджетна година. Отпускането на заемите не 

следва да възпрепятства своевременното разплащане на задълженията по 



бюджета на общината, от който е предоставен заемът. (чл. 103, ал. 2). 

 

2. В Закона за държавния бюджет на република България за 2015 г. 

► Подобрена е методиката за разпределение на трансферите за зимно 

поддържане и снегопочистване, и на изравнителната субсидия; 

► Достъп на общините до временни безлихвени заеми от Централния бюджет 

за финансиране на плащания по проекти, съфинансирани от Европейския фонд за 

регионално развитие, Ефвопейския социален фонд и Кохезионния фонд на ЕС, по 

които има наложени финансови корекции (в сила от 01.12.2014); 

► Отпада възможността през 2015 г. за подкрепа на общини със структурен 

дефицит; 

► Увеличава се минималната работна заплата от 340 лв. на 360 лв. от 

01.01.2015 г., и на 380 лв. от 01.07.2015 г., без включване на съответните ресурси в 

стандарта за общинската администрация. (ПМС № 419 от 17.12.2014); 

► Отпада ограничението от 2014 г. Общините да разполагат с 95 % от 

трансферите за изравнителна субсидия и целевите средства за капиталови 

разходи, общински пътища и зимно поддържане, като останалите 5 на сто ще се 

предоставят, в случай че не се превиши бюджетният дефицит по държавния 

бюджет; 

► Променя се редът за теглене на средства в брой от бюджетните организации-

разрешава се само за плащания, при които не е практично или възможно 

извършването им с бюджетен превод. (§ 12 от ПЗР); 

► За покриване на финансовия недостиг на общини, които са бенефициенти по 

проекти по оперативни програми “Транспорт”, “Околна среда” и “Регионално 

развитие”, одобрени от Европейска инвестиционна банка в съответствие с 

изискванията на Кредитно споразумение за структурен програмен заем между 

банката и Република България, може да се отпускат  заеми от Българската банка за 

развитие. (чл. 85, ал. 1); 

► Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, 

предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител, е 

380 лв. от 1 януари 2015 г. (чл. 59); 

► Запазват се сроковете за предоставянето на общата изравнителна субсидия: 

до 31 януари 50% и до 30 юни 50%; 

► Остава в сила промяната от 2014 г. за разпределението на годишния размер 

на целевата субсидия за капиталови разходи за общините по тримесечия, както 

следва 15 : 30 : 30 : 25. (чл. 53, ал. 2); 

► Запазва се разпоредбата Държавен фонд “Земеделие” и през 2014 г. да 

извършва плащанията на общини за финансиране на разходите за данък добавена 

стойност по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на 

селските 

райони, (чл. 86); 

► Запазва се възможността общините да бъдат подпомагани при изпълнение на 

проекти от европейските фондове от фонд “ФЛАГ” - ЕАД (чл. 87); 

► Остава в сила освобождаването от наеми на бюджетните организации, когато 

са настанени в сгради - собственост на държавата или на общините (чл. 81); 

► Остават в сила разширените възможности за използване на преходните 

остатъци от делегираните от държавата дейности- за финансиране на същите 

дейности, включително и за инвестиционни разходи (чл.89). 

 

3. В Закона за местни данъци и такси 



► Дава се възможност данъчните декларации да се подават и по електронен път 

по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (в сила от 01.01.2015 г. - 

чл. 3. ал.2); 

► Въвежда се ново задължение общините да предоставят ежедневна 

информация по електронен път на Министерство на финансите относно 

определянето, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси. (в сила 

от 01.01.2015 г. - чл. 5а); 

► Размерът на данъка върху превозните средства се определя от общината въз 

основа на данни от регистъра на пътните превоани средства, поддържан от МВР. 

Данните от регистъра се предоставят от Министерстви на финансите на общините 

ежедневно - чрез автоматизирана връзка между МФ и софтуерния продукт за 

администриране на местните данъци и такси на съответната община за обмен на 

данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР, или 

ежемесечно – на електронен носител; 

► Остава в сила разпоредбата за освобождаването от данък върху недвижимите 

имоти на сградите, които притежават сертификати за клас на енергопоребление B, 

C и D съгласно Закона за енергийната ефективност става за срок не-повече от 

години 10 години (в сила от 01.01.2014 – чл. 24, ал. 6); 

► Остава в сила разпоредбата за освобождаване от ДНИ храмовете и 

манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените 

имоти, върху които са построени - собственост на законно регистрираните 

вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с поземлените 

имоти, върху които са построени - собственост на законно регистрираните 

вероизповедания в страната. Същите имоти са освободени и от такса битови 

отпадъци.  (в сила от 01.01.2014 – чл. 24, ал. 1, т. 9 и чл. 71а); 

► Остава в сила разпоредбата за превозните средства с мощност на двигателя 

до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и 

несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" 

и "EEV", данък превозни средства за съответната година се заплаща с намаление 

от 20 до 40 на сто. (в сила от 01.01.2014 – чл. 59 ал. 1); 

► Остава в сила разпоредбата за превозните средства с мощност на двигателя 

до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории "Евро 3" и 

"Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 

5" и "Евро 6" - с 60 на сто намаление. (в сила от 01.01.2014 – чл. 59 ал. 2); 

► Остава в сила разпоредбата за автобусите, товарните автомобили, влекачите 

за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични 

категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за 

съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление (в сила от 

01.01.2014 – чл. 59 ал. 3); 

► Общинските служители имат правата и задълженията на публични 

изпълнители в производствата по обезпечаване на данъчни задължения (чл. 4, ал. 

3); 

► Остава в сила и тази година освобождаването от ДНИ на недвижими имоти с 

данъчна оценка до 1680 лв. (чл.10, ал.4); 

► Размерът на данък недвижими имоти (ДНИ) се определя в разширени 

граници от 0,1 до 4,5 на хиляда (чл. 22); 

► ДНИ се плаща на две равни вноски в следните срокове: 30 юни и 

до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите  

до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто (от 01.01.2015г.- чл.28, 

ал.1 и 2); 



► Регламентира се, че за имоти държавна и общинска собственост данъчно 

задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление (чл.11,ал.5); 

► Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните 

срокове: от  30 юни и до 31 октомври на годината, за която е 

дължим. На предплатилите 30 април за цялата година се прави 

отстъпка 5 на сто. (от 01.01.2015г.- чл.60, ал.1); 

► Лицата,  подлежащи на патентно облагане, извършващи до три патентни  

дейности през цялата година с личен труд, ще дължат само данъка с най - 

висок размер от тези дейности. За извършването на повече от три дейности - 

облекчението не се прилага (чл.61м, ал.1, т.2); 

► Остава в сила промяната в срока за подаване на декларация за освобождаване 

на имоти от такса за сметоизвозване и сметосъбиране – от 30 ноември на 31 

декември (в сила от 01.01.2014  - чл. 71, т. 1); 

► Забраната, според която данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната 

балансова стойност или пазарна цена не могат да служат като основи за 

определянето на размера на такса „битови отпадъци” се променя на 01.01.2016 г.; 

► Срокът за разработване на методикатата за изготвяне на план-сметката с 

необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за 

определяне размера такса „битови отпадъци” се променя от 30.06.2014 г. на 

30.03.2015 г. 

 

4. В Постановление на Министерски Съвет № 8/16.01.2015 г.  

► Запазва се определеният минимален размер на добавката за 

условнопостоянни разходи във формулите за разпределение на средствата по 

единни разходни стандарти от ПРБ към училищата и детските градини съгласно 

чл. 41а, ал. 6 от Закона за народната просвета. (чл. 12); 

► Неизразходваните средства от предоставените по бюджетите на общините за 

зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за зимния сезон 

2013 - 2014 г. могат да се използват за същата цел през 2015 г., както и за 

разплащане на стари задължения за дейността. (чл. 54); 

► Запазва се разпоредбата по решение на директора, при условие, че са 

осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на училището, детската 

градина или обслужващото звено могат да се извършват основни ремонти и да се 

придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник: остатъци от 

предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен 

остатък; собствени приходи; субсидия - по формула; (чл. 49, ал. 1); 

► Запазва се разпоредбата неусвоените средства от предоставените целеви 

субсидии за капиталови разходи по бюджетите на общините през 2014 г. да се 

разходват за същата цел до края на 2015 г. за сметка на преходните остатъци (чл. 

53); 

► Финансираните на разкритите след 01.01.2015 г. места в детските ясли, 

детските кухни, целодневните детски градини и обединените детски заведения, 

специализираните институции за социални услуги от следващата бюджетна 

година може да се осигури при условие, че те са разкрити до 30.06.2015 (чл. 52). 

 

5. В Закона за данък добавена стойност 

► Запазва се разпоредбата на чл. З., ал. 5, т. 1, б. "м" от ЗДДС изрично е 

предвидено, че за доставките, свързани с предоставянето на концесия за 

строителство, за услуга или за добив, органите на държавната или местна власт 

имат качеството на задължено по смисъла на ЗДДС лице; 



► Услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител се облага с ДДС ( в 

сила от 01.01.2013, чл.З, ал.5, т.1, б. „о" ); 

► Не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от 

преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия в резултат на 

преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в 

резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални 

правоприемници на преобразуваните. (в сила от 01.01.2013, чл. 10, ал. 1, т. 4); 

► Не е доставка на стока или услуга предоставянето за ползване на имоти от 

държавата/общините/заявителите за нуждите на частни детски градини, училища, 

както и на детските градини и училища с чуждестранно участие по Закона за 

народната просвета, и последващото им преминаване към 

държавата/общините/заявителите в случай на закриване на детските градини и 

училищата. (в сила от 01.01.2014, чл. 10, ал. 1, т. 5); 

► Въведеният специален режим за касова отчетност на ДДС в сила от 

01.01.2014 -  Глава седемнадесета „а” остава в сила; 

► Въведеният режим за обратно начисляване на ДДС за доставки на зърнени 

култури в сила от 01.01.2014 остава в сила; 

► За получените от общината услуги по изграждане, реконструкция и 

модернизация на активи, предназначени за експлоатация на ВиК оператора, 

включително консултанстски, адвокатски, счетоводни, одитни и други подобни 

услуги, получени във връзка със сключването и изпълнението на договорите е 

налице право на данъчен кредит. 

 

6.  В Закона за общинската собственост 

► Остава в сила разпоредбата, с която се определя, че Общините не заплащат 

такса за издаването на скици и предоставянето на справки за имотите - 

общинска собственост. Досега беше в сила само пред Агенцията  по  геодезия, 

картография и кадастьр – (чл.59, ал.6) 

► За вписването в службата по вписванията на актове за общинска собственост 

и актове за поправка на актове за общинска собственост не се заплаща такса 

(чл.60а) . 

 

7. В Закона за народната просвета 

► Остава в сила разпоредбата за осигуряване на безплатен транспорт за 

подлежащите   на задължителна предучилищна подготовка деца от населените 

места, в които няма детска градина или училище (чл. 26, ал.3); 

 

8. В Закона за общинския дълг 

► След 23.01.2015 г. общинските съветници нямат право да приемат решения 

за поемане на дългосрочен дълг, с изключение на дълга, за който със закон е 

предвидено, че не попада в обхвата на чл. 32 от Закона за публичните финанси. 

(чл.17а). 

 

9. В Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и 

групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 

училищата, детските градини и обслужващите звена 

► Запазена е промяната за намаление в размера на задължителното 

дофинансиране от общините на маломерни паралелки (чл.11, ал.3). 

 

10. РМС № 788 от 28.11.2014 г.  



► Решението задължава бюджетните разпоредители да информират 

предварително Националната агенция за приходите(НАП) и Агенция „Митници” 

(АМ) за предстоящи плащания към контрагенти по договори на стойност над 

100 000 лева с ДДС и да извършат съответните разплащания само след 

потвърждение от НАП и АМ, с някои изключения цитирани в текста на Решението. 

 

І. ПРИХОДИ 

Приходната част на бюджета на община Исперих се формира от собствени 

приходи, държавни трансфери и преходен остатък. 

Рамката на проекта за бюджет 2015 е определен на база размера на обща, изравнителна 

и целева субсидия за капиталови разходи, утвърдени с чл.50 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2015 г. и реалистичната прогноза на общинска 

администрация за постъпленията от: 

 местни данъци; 

 разпореждане с общинско имущество; 

 общински такси; 

 глоби;  

 концесии и др., съобразени както с настъпилите изменения в нормативната 

уредба, така и със финансово-икономическата криза.; 

 и преходен остатък от 2014г. 

Утвърденият размер на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет 

и бюджета на Общината за 2015 г. е 9 014 058 лв., в т.ч.: 7 435 058 лв. обща субсидия, 

предназначена единствено за дейностите държавна отговорност, 1 084 500 лв. обща 

изравнителна субсидия, 61 800 лв. трансфер за зимно поддържане и 432 700 лв. целева 

субсидия за капиталови разходи, от които 158 700 лв. за основен ремонт на ІV пътна 

мрежа.  

Реализираните икономии към 31.12.2014 година (преходен остатък) са в 

размер на 988 085 лв. От тях 700 678 лв. са икономии от делегираните от държавата 

дейности, от които 275 998 лв. са на Общообразователни училища. 

Икономиите от местните дейности към 31.12.2014 г. са в размер на 287 407 лв. 

Разпределението на преходния остатък от 2014 г. в бюджета за 2015 г. е съгласно 

Приложение 1. 

Таблица №1 /Разшифровка на преходния остатък/ 

№ по 
ред 

Д Е Й Н О С Т И 
Общо преходен 

остатък за 
разпределяне 

в това число 

за КВ 
за издръжка и 

ФРЗ 
по Проекти 

1 122 "Общинска администрация" 223.00 лв   223.00 лв   

2 239 "Други дейности по вътрешната сигурност"               
42 743.00 лв    42 743.00 лв    

3 
282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, 
поддържане на запаси и мощности" 12 257.00 лв    12 257.00 лв    

4 
283 "Превантивна дейност за намаляване на вредните 
последствия от кризи, бедствия и аварии"   12 200.00 лв    12 200.00 лв    

5 284 "Ликвидиране последствия от стихийни бедствия" 
105 480.00 лв  105 480.00 лв    -   лв    

6 285 "Доброволни формирования за защита при бедствия" 
8 739.00 лв    8 739.00 лв    

7 322 "Общообразователни училища" 261 382.00 лв 10 000 лв  232 838.00 лв 25 219.00 лв 

8 389 "Други дейности на образованието 8 107.00 лв   8 107.00 лв   

9 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ" 37 861.00 лв 6 000.00 лв  31 861.00 лв   

10 437 "Здравен кабинет в детски градини и училища"   117 034.00 лв 20 000.00 лв  97 034.00 лв    

11 469 "Други дейности по здравеопазване" 271.00 лв   271.00 лв    



12 526 "Центрове за обществена подкрепа"        2 103.00 лв 2 000.00 лв  103.00 лв   

13 530 "Център за настаняване от семеен тип" 2 086.00 лв 1 000.00 лв  1 086.00 лв   

14 535 "Преходни жилища" 1 927.00 лв   1 927.00 лв   

15 546 "Домове за деца" 7 799.00 лв 5 000.00 лв  2 799.00 лв   

16 713 "Спорт за всички" 8 191.00 лв   8 191.00 лв   

17 738 "Читалища" 1 076.00 лв   1 076.00 лв    

18 Проекти 71 199.00 лв         71 199.00 лв  

Общо остатък за дейности държавна отговорност 700 678.00 лв 149 480.00 лв 461 455.00 лв 96 418.00 лв 

№ по 
ред 

Д Е Й Н О С Т И 
Общо преходен 

остатък за 
разпределяне за КВ 

за издръжка и 
ФРЗ 

по Проекти 

1 122 "Общинска администрация" 85 415.00 лв    85 415.00 лв    

2 123 "Общински съвет" 1 074.00 лв    1 074.00 лв    

3 
311"Целодневни детски градини и обединени детски 
заведения" 

78 644.00 лв        450.00 лв 
78 194.00 лв   

4 623 "Чистота" 5 211.00 лв    
 5 211.00 лв    

5 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" 116 912.00 лв 100 000.00 лв  16 912.00 лв    

6 739 "Исторически музей" 151.00 лв    151.00 лв    

Преходен остатък за дейности общинска отговорност 287 407.00 лв  100 450.00 лв     186 957.00 лв  0.00 лв  

Общо преходен остатък: 988 085.00 лв  249 930.00 лв     648 412.00 лв     96 418.00 лв  

 

 

 

 

 

 

 

Общият размер на приходите по бюджета на община Исперих за 2015 година 

възлиза на 13 923 211 лв., от които 8 129 337 лв. за дейности държавна отговорност и 

5 793 874 лв. за дейности общинска отговорност и дофинансиране на държавни 

дейности. /Приложения 2, 9/  

 

Планираните приходи за дейностите държавна отговорност включват: 

√ Разчетената обща субсидия от РБ  в размер на 7 435 058 лв.;  

√ Приходите на ООУ в размер на 79 994 лв.; 

         √ Предоставени/възстановени безлихвени заеми (нето) 3350 лв., 

         √ Събрани средства и извършени плащания от/за сметки на ЕС и ЦБ (-89 743) 

√ Преходен остатък в размер на 700 678 лв.; 

 

Таблица №2 Общ размер на проекта за бюджет 2015 

 

№ по 

ред 

Вид на приходите Общо 

приходи 

Държавни 

приходи 

Общински 

приходи 

1. Всичко собствени приходи 4 455 120  79 994 4 375 126  

В т.ч. имуществени и др. 1 259 210 0 1 259 210 



данъци  

 неданъчни приходи  3 195 910  79 994 3 115 916 

2. Субсидии от РБ  9 014 058 7 435 058 1 579 000 

в т.ч.обща субсидия  7 435 058 7 435 058 0 

 обща изравнителна субсидия 

 зимно поддържане  

1 084 500 

61 800 

0 1 084 500 

61 800 

 за КВ  432 700 0 432 700 

3. Трансфери - 1 797 314 0 - 1 797 314 

4. Временни безлихвени заеми - 3 271 995 3 350 - 3 275 345 

5. Дългосрочни заеми 4 625 000 0 4 625 000 

6. Средства за ЦБ -100 -100 0 

7. Средства на ЕС  -89 643 - 89 643 0 

8. Преходен остатък 01.01.2015 

г.  

988 085 700 678 287 407 

 Общо приходи: 13 923 211 8 129 337 5 793 874 

 

 Сравнявайки начален бюджет 2015 г. с начален бюджет 2014 става ясно, че 

рамката на проекта за бюджет 2015 е с 136 574 лв. (0.99%) повече спрямо началния 

размер на бюджет 2014, който беше 13 786 637 лв. , като разликите са следните: 

 Планираните собствени данъчни приходи са с 22 320 лв. повече спрямо 

начален бюджет 2014; 

 Планираните собствени неданъчни приходи са с 116 007 лв. повече спрямо 

начален бюджет 2014; 

 Разчетените субсидии в начален бюджет 2015 са  с 97 687 лв. повече спрямо 

начален бюджет 2014; 

 Предоставените трансфери са с 57 222 лв. повече спрямо начален бюджет 2014 

г., което се дължи на увеличения размер на  отчисленията за депониране на битови 

отпадъци и заложеното собствено участие по проекти от ЕС; 

 Преходният остатък на 01.01.2015 г. е по – малък от този на 01.01.2014 г. с 29 

797 лв.  

  

ІІ.РАЗХОДИ  

Общият размер на разходите по бюджета на Община Исперих за 2015г. 

възлиза на 13 923 211 лв., разпределен както следва: 

► за държавни дейности финансирани от държавни приходи – 8 129 337 лв. (58.39 

%); 

► за държавни дейности, дофинансирани от местни приходи –    695 641 лв. ( 5.00 

%);  

► за местни (общински) дейности – 5 098 233 лв. (36.61 %); 

 

Съгласно чл.50 от ЗДБРБ за 2015 г. и Приложение № 1 за натуралните и 

стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата 

дейности за 2015 г. на община Исперих, за делегираните от държавата дейности е 

определена обща субсидия в размер на 7 435 058 лв.  

Към тези средства са добавени: 

         √ преходния остатък                                                                        700 678 лв. 

         √ собствените приходи на училищата                                            79 994 лв. 

         √ Предоставени/възстановени безлихвени заеми (нето)                                           

3 350  лв. 



         √ Събрани средства и извършени плащания от/за сметки на ЕС                       (- 

89 743) лв. 

       

Общият обем на разходите за държавни дейности за 2015 г. е 8 129 337 лв.  

Структурата на разходите за държавните дейности е видна от Графика № 1. 

 

Държавни дейности

Общи държавни служби

 977 623 лв 

12.03%

Отбрана и сигурност

 273 169 лв 

3.36%

Здравеопазване

 380 386 лв 

4.68%

Социално осигуряване и 

грижи

 623 986 лв 

7.68%

Образование

 5 347 546 лв 

65.78%

Почивно дело, култура, 

религиозни дейности

 526 627 лв 

6.48%

Икономически дейности и 

услуги

 - лв 

0.00%

Общи държавни служби Отбрана и сигурност Здравеопазване

Социално осигуряване и грижи Образование Почивно дело, култура, религиозни дейности

Икономически дейности и услуги

 
 

Новите моменти при планирането на разходите за държавни дейности през 2015г. 

произтичат от Решение № 633 на Министерския съвет от 2014 г. (изм. с РМС № 801 от 

03.12.2014 г.) за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели през 2015 г., ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и утвърдената от 

Министъра на финансите Единна бюджетна класификация за 2015 година.: 

 Промените във функция „Изпълнителни и законодателни органи” произтичат от 

промяна на броя на жителите по постоянен адрес, който през 2014 г. е намалял със 

129 жители. 

 

 

 

 

 Във функция “Образование” има промяна в по-голямата част от стандартите, а 

именно: 

 целодневна детска градина и обединено детско заведение за деца от 3 до 4 

години /включително/ - 1 577 лв.(1 540 лв. през 2014); 



 целодневна детска градина и обединено детско заведение за деца от 3 до 4 

години /включително/ в населено място до 1 500 жители – 1 704 лв.(1 665 

лв. през 2014); 

 яслена група към целодневна детска градина и обединено детско заведение 

– 1124 лв.(1 080лв. през 2014); 

 подготвителна целодневна група в детска градина и обединено детско 

заведение - 1 822 лв.(1 783 лв. през 2014); 

 подготвителна полудневна група в детска градина, обединено детско 

заведение или училище - 948 лв.(940 лв. през 2014); 

 общообразователни училища - 1 488 лв.(1 460 лв. през 2014); 

 самостоятелна форма на обучение - 320 лв.(без промяна); 

 индивидуална форма на обучение - 2635 лв.( без промяна); 

 добавка на ученик от дневна форма на обучение за подобряване на 

материално-техническата база на училищата - 25 лв.( без промяна); 

 добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в 

училища и детски градини - 318 лв.(без промяна); 

 добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и 

на учениците от I-IV клас. - 72 лв.( без промяна); 

 и в Бюджет 2015 остават утвърдените стандарти по 14 лв. на всеки ученик 

за извънучилищни дейности; 

 Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за 

обхванатите ученици от І и II и III и IV(без учениците от средищните 

училища) -  520 лв.( без промяна); 

 

 Във функция “Здравеопазване”  

    Увеличени са стандартите за: 

 здравни медиатори – 6 180 лв. (5 140 лв. през 2014) 

 медицинско обслужване в здравен кабинет на ученик в редовна форма на 

обучение от общинско и държавно училище – 22 лв (18 лв. през 2014); 

 медицинско обслужване в здравен кабинет на дете от подготвителна 

полудневна група в детска градина, ОДЗ или училище – 22 лв (18 лв. през 

2014); 

 медицинско обслужване в яслена група към целодневна детска градина и 

обединено детско заведение – 1 086 лв. (1 045 лв. през 2014); 

 медицинско обслужване в здравен кабинет на дете от общинска и 

държавна целодневна детска градина и обединено детско заведение – 120 

лв. (115 лв. през 2014); 

 

 Във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” стандартите се 

променят както следва: 

 домове за деца, лишени от родителска грижа от І до ХІІ клас включително 

или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна 

възраст – 7 203 лв. ( 6 988 лв. през 2014); 

 центрове за настаняване от семеен тип - 8633 лв. (8 304 лв. през 2014); 

 преходни жилища – 7 004 лв. (6748 лв. през 2014); 

 центрове за обществена подкрепа - 2865 лв. (без промяна); 

 за месечна помощ на ученик в дом за деца, лишени от родителски грижи, 

от I до XIII клас - 33 лв. (без промяна); 



 запазен е стандарта за месечна помощ на ученик в център за настаняване 

от семеен тип - 33 лв.; 

 запазен е стандарта за месечна помощ на ученик в преходно жилище - 33 

лв.; 

 Във функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” също има 

промяна в размерите на стандартите от 2014 г. 

 музеи и художествени галерии с регионален характер с над 15 бр. 

субсидирана численост. – 10 400 лв. (10 300 лв. през 2014); 

 нов допълващ стандарт за закрити площи за музеи и художествени галерии 

с регионален характер – 14 460 лв.; 

 читалища – 6 940 лв. (6 400 лв. през 2014); 

 

Най-голям дял в обема на държавните дейности имат разходите за образование – 

5 347 546 лв. (65.78 %). 

В дейност “Общинска администрация” са планирани средства по стандарта за 

дейността, като е включен преходния остатък от 2014 г. в размер на 223 лв. Плана на 

бюджет 2015 е със 74 887 лв.  по-малък от начален бюджет 2014. Това е резултат от 

по-малкия преходен остатък за дейността от 2014 г. в сравнение с този от  2013 г. В 

тази дейност са планирани единствено средства за работни заплати, и осигурителни 

вноски за персонала, съобразно утвърдената от Общински съвет структура. Не са 

планирани средства за обезщетения на персонала. Числеността на персонала  е 91.5 

щатни бройки.  

В дейностите от функция “Отбрана и сигурност” са планирани средства в 

рамките на  стандарта, като е добавен преходен остатък в размер на  181 419 лв., от 

които 105 480 лв. са целеви средства  за капиталов разход. Във функцията освен 

средства за работни заплати и осигурителни вноски на денонощните дежурни (5 броя 

щатна численост), изпълнителите по подръжка и охрана на пунктовете за управление 

(3 щатни бройки) и обществените възпитатели ( 6 броя ), са планирани и средства за 

отбранително-мобилизационни мероприятия, за издръжка на дежурните, за местните 

комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, 

за издръжка на детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори, за 

превантивни дейности и за доброволните формирования.  

Във функция “Образование” са планирани средства по стандарта за дейностите: 

“Общообразователни училища”, „Целодневни детски градини и обединени детски 

заведения”, и „Други дейности по образованието”., като е добавен и реализирания през 

2014 год. преходен остатък в размер на 269 489 лв. от който  8 107 лв. са икономия в  

дейност „Други дейности по образованието”. 

Споделена отговорност за тази функция остават Целодневни детски градини, 

където издръжката се осигурява от собствени приходи. Бюджетът на дейност 

„Целодневни детски градини и обединени детски заведения” е формиран изцяло от 

единен разходен стандарт. Числеността на персонала  е 187 щатни бройки.  

Преходният остатък от 2014г. за дейност “Общообразователни училища” е 261 382 лв, 

от които 18 544 са целеви средства по изпълняваните от тях проекти и 6 675 лв. остатък 

в лв. по валутни сметки.  Включени са и планираните за 2015 г. собствени приходи на 

училищата в размер на 79 994 лв., както  и предоставените през 2014 г. заеми в размер 

на  3 350 лв., подлежащи на възстановяване през 2015 г. И през 2015 г. числеността на 

персонала в училищата е в правомощията на директорите на учебните заведения. 

Съгласно подадената в АДМИН информация за броя на учениците към 01.01.2015 г., 

поради намаляване на броя им сумата от 106 717 лв. е заделена като резерв за 

възстановяване в РБ.  



Във функция “Здравеопазване” са планирани средства за фонд работна заплата 

на 25.5 щатни бройки, в т.ч. на един медиатор. Към сумата по ЕРС (единен разходен 

стандарт) е прибавен и преходния остатък в размер на – 156 166 лв. и е обезпечена 

издръжката на Здравните кабинети в детските градини и училищата.  

Във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са планирани 

средства по ЕРС и преходен остатък по дейности, както следва: 

- “Преходно жилище” с бюджет по ЕРС от 88 800 лв. и 1927 лв.  преходен 

остатък, с численост 6 щатни бройки. 

- “Център за настаняване от семеен тип” с бюджет по ЕРС – 216 696 лв. и от 

преходен остатък  2 086 лв., с численост 17.25 щатни бройки. 

- “Център за обществена подкрепа” с бюджет по ЕРС – 114 600  лв. и 2 103 лв.  

преходен остатък, с численост 7.75 щатни бройки. 

Рамката на бюджета на дейност “Дом за отглеждане на деца” е формирана от 

сумата по стандарт 136 782 лв. и  7 799 лв.  преходен остатък, с численост 10.5 щатни 

бройки, и като резерв са планирани  53 193 лв.Тази сума че бъде възстановена на МФ, 

поради намалелия брой на децата в тази дейност.  

Във функция “Култура” са планирани: 

√ субсидии за читалищата (в т.ч.средства за работни заплати и осигурителни 

вноски и издръжка) в размер на 243 976 лв., от които 1 076 лв. от преходен остатък. 

Субсидираната численост на читалищата  за 2015 г. е 35 броя. 

 √ средства за заплати, осигуровки и издръжка на Исторически музей – Исперих в 

размер на 274 460 лв., като в бюджет 2015 г. за първи път е включен допълващ стандарт 

за закрити площи за музеи и художествени галерии с национален характер – 14 460 лв. 

  

Разходите за дейностите държавна отговорност са в размер на 8 129 337 лв. и в 

Таблица № 3 са разпределени по дейности. 

Таблица №3 

№ по 

ред 

Разпределение по дейности Държавни 

дейности 

1. Общи държавни служби 977 623 

2. Други дейности по вътрешната сигурност     74 403 

3. Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане 

на запаси и мощности 

               72 347 

4. Превантивна дейност за намаляване на вредните 

последствия от кризи, бедствия и аварии 

                      12 200 

5. Ликвидиране последствия от стихийни бедствия 105 480 

6. Доброволни формирования за защита при бедствия 8 739  

7. Общообразователни училища 3 837 648 

8. Целодневни детски градини и обединени детски 

заведения 

  1 501 791 

9. Други дейности по образованието 8 107 

10. Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ          103 021 

11. Други дейности по здравеопазването             6 451 

12. Здравен кабинет в детски градини и училища           270 914 

13. Домове за деца       197 774 

14. Център за обществена подкрепа           116 703 

15. Преходно жилище 90 727 

16. Център за настаняване от семеен тип 218 782 

17. Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. 

комплекси с национален и регионален характер    

                    274 460 



18. Спорт за всички             8 191 

19. Читалища        243 976 

 Всичко разходи за държавни дейности: 8 129 337 

 

 

Планът на разходите за дейностите държавна отговорност по пълна бюджетна 

класификация е представен в (Приложения 3-9). 

 

Съотношението между видовете разходи в дейностите държавна отговорност се 

вижда от следната диаграма: 

 

Държавни дейности

Фонд РЗ

 6 290 062 лв 

77.37%

Издръжка

 1 351 161 лв 

16.62%

Капиталови разходи

 149 480 лв 

1.84%

Други разходи

 338 634 лв 

4.17%

Фонд РЗ

Издръжка

Капиталови разходи

Други разходи

 
В бюджета не са планирани средства за разходи, които ще се предоставят от 

ЦБ на база фактически изразходвани средства по предназначение: превоз на ученици, 

превоз на учители, присъдени издръжки, лекарства за ветерани, превоз на правоимащи 

болни и др.  

 

Разходи за местни дейности и за държавни дейности, дофинансирани от 

общински приходи (Приложения 11-20) 

Разходите за местните дейности се финансират от собствени приходи, обща 

изравнителна субсидия, преходен остатък, целеви субсидии за капиталови разходи и др.  

Видът, обхватът и качеството на местните услуги е в зависимост от решенията на 

общинския съвет в съответствие с местните традиции, заявените потребности, 

годишните цели и приоритети съобразно собствените ресурси. 

Общата изравнителна субсидия, трансфера за зимно поддържане и 

снегопочистване на общински пътища и целевата субсидия за капиталови разходи са 

утвърдени на 100 %. 

В проекта за бюджет 2015 в частта на разходите за местни дейности, могат да 

се групират условно като: 

► Разходи за дейности, с определени целеви приходи: за дейност ”Чистота” са 

планирани средства за осигуряване на приетата от общинския съвет план-сметка; 



► Разходи за издръжка на дейности със споделено финансиране: покриват се 

частично от такси и цени на услуги. Такива са ЦДГ, Домашен социален патронаж 

и Обреден дом. 

► Разходи за дейности, за които не се събират такси и цени на услуги - 

осветление на улици и площади, озеленяване, текущи ремонти и др., които се 

осигуряват от общия ресурс на общинските приходи. 

►Целеви разходи със социално предназначение - помощи за погребения, помощи 

по решение на ОбС, издръжка на пенсионерски клубове и др.  

►Целеви разходи присъщи за издръжка на персонала - разходи за квалификация и 

обучение, работно облекло, СБКО, транспортни разходи, представителни разходи 

и др.  

►Трудовите разходи на персонала в местните дейности - са планирани на база 

числеността на персонала. 

  

 При планирането им е спазено изискването - размера на разходите за делегирани 

от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи и разходите за местни 

дейности да бъде равен на размера на местните приходи. 

 В проекта за бюджет са предвидени средства за обезпечаване на неразплатените 

просрочени задължения от 2014 година. 

 

Общия обем на разходите за дейности общинска отговорност и за 

дофинансиране на делегираните от държавата дейности за 2015 г. е 5 793 874 лв 

Общински дейности

Общи държавни служби

 1 653 096 лв 

28.53%

Отбрана и сигурност

 166 395 лв 

2.87%

Здравеопазване

 154 790 лв 

2.67%

Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи

 193 910 лв 

3.35%

Образование

 719 108 лв 

12.41%
Почивно дело, култура, религиозни 

дейности

 461 886 лв 

7.97%

Жилищно строителство, БКС

 1 878 062 лв 

32.42%

Икономически дейности и услуги

 402 311 лв 

6.94%

Разходи некласифицирани в 

другите функции

 163 666 лв 

2.83% Общи държавни служби

Отбрана и сигурност

Здравеопазване

Социално осигуряване,

подпомагане и грижи

Образование

Почивно дело, култура,

религиозни дейности

Жилищно строителство,

БКС

Икономически

дейности и услуги

Разходи

некласифицирани в

другите функции

Структурата на разходите за дейностите общинска отговорност е видна от Графика № 

2. 



Планът на разходите за дейностите общинска отговорност и за държавни 

дейности, дофинансирани от общински приходи по пълна бюджетна класификация е 

представен в 

/Приложения 10:20/, а по функции е представен в таблица № 4. 

 

Таблица №4 

№ 

по 

ред 

Разпределение по дейности и 

функции 

Общо Общински 

дейности 

Дофинансиране 

на държавни 

дейности 

1. Общи държавни служби 1 653 096 1 377 522 275 574 

2. Отбрана и сигурност 166 395 9 000 157 395 

3. 
Целодневни детски градини и 

обединени детски заведения 
532 250 532 250 0 

4. Други дейности по образованието 105 258 105 258 0 

5. Общообразователни училища 81 600 0 81 600 

6. Здравеопазване 154 790 154 790 0 

7. Социално осигуряване и грижи 194 560 185 358  9 202 

8. Жилищно строителство БКС 1 878 062 1 878 062 0 

9. Почивно дело, култура 461 886  290 016 171 870 

10. Икономически дейности и у-ги 402 311 402 311 0 

11. 
Разходи некласифицирани в 

другите функции 
163 666 163 666 0 

 ВСИЧКО РАЗХОДИ : 5 793 874 5 098 233 695 641 

 

Във функция “Общи държавни служби” са планирани средства както следва: 

- В дейност “Общинска администрация” са предвидени средства само за 

издръжка в т.ч. средства за помощи – 20 000 лв., награди – 4 000 лв. и 

представителни разходи – 

30 000 лв; 

- В дейност “Общински съвет” са планирани разходите за издръжка и 

възнагражденията на председателя, зам.-председателите и общинските съветници на 

Общински съвет - Исперих, както и средства за издръжка на общинския съвет, в т. 

ч. 15 000 лв. за представителни разходи; 

- В дофинансиращата държавна дейност “Общинска администрация”  са 

планирани  средства за работни заплати, хонорари и осигурителни вноски на 

персонала. Числеността е 13 щатни бройки. 
Във функция “Отбрана и сигурност” в дейност “Други дейности по вътрешната сигурност“, са 

планирани средства за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 24 охранители. 

Във функция “Образование” са планирани средства за дофинансиране на 

училищата в размер на 81 600 лв, от които за  маломерни и слети паралелки в размер на 

25 892 лв. Определената сума за дофинансиране на училищата с Решение № 419 от 

23.09.2014 е 25 297 лв. При планирането на бюджет 2015 е съобразена промяната в 

стандарта по РМС № 801 от 03.12.2014 г.) за приемане на стандарти за делегираните от 

държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г  за изменение на 

Решение № 633 на Министерски съвет от 2014 г. 

Планирани са средства за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 10 

броя персонал в дейност „Други дейности по образованието” 



Във функция “Здравеопазване” са предвидени 150 000 лв. капиталов трансфер за 

МБАЛ Исперих. 

Във функция “Социално осигуряване и грижи” са предвидени средства за ФРЗ и 

осигурителни вноски на 13 щатни броя персонал зает в Домашен социален патронаж и 

издръжка на патронажа, клубовете на пенсионера и за работниците, назначени по 

Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”. 

Във функция “Жилищно строителство и БКС” са предвидени средства за 

улично осветление, озеленяване и чистота, както и средства за текущ  и основен ремонт 

на улиците в населените места на територията на Община Исперих.  

В дейност “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие” са предвидени средства за заплати и осигуровки за 4 щатни 

бройки. 

В дейност “Чистота” са предвидени средства за заплати, осигуровки и издръжка за 

15 щатни бройки, в т.ч. и разходи за сметосъбиране  и сметоизвозване. 

В Бюджет 2015 в дейност „Озеленяване” са предвидени средства за заплати и 

осигуровки на 10 щатни бройки, както и средства за обезпечаване разходите по 

поддръжката на обществените зелени площи на територията на град Исперих.  

Във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” са планирани 

средства за работни заплати и осигурителни вноски на персонала, средства за 

издръжка, текущт ремонт  и субсидии за спортните клубове в размер на 40 000 лв. 

В дейност „Обредни домове и зали” са планиорани средства за работни заплати и 

осигурителни вноски на 4 щатни бройки и средства за текущ ремонт на оградата на 

гробищния парк. 

В дейност “Други дейности на културата” са предвидени средства за културни 

мероприятия  и 5 000 лв. за подпомагане на религиозните храмове.  

В дейност „Радиотранслационни възли” са планирани средства за работни заплати 

и осигурителни вноски на персонала за два месеца, както и 30 000 лв. за наложена 

имуществена санкция по влязло в сила наказателно постановление №3 от 31.01.2014 г. 

 

Във функция “Икономически дейности и услуги” са предвидени средства за 

работни заплати и осигурителни вноски на персонала в дейност „Общински пазар” гр. 

Исперих – 3 щатни бр.,  в дейност „Други дейности по транспорта” – 7 щатни бр.,  в 

дейност „Други дейности на икономиката” – 4 щатни бр., и в дейност ”Други дейности 

по селското и горско стопанство” са планирани средства за възнаграждения, 

осигурителни плащания за 2 щатни бройки. Предвидени са и средства за  обезпечаване 

издръжката на дейностите и  на  защитата и охраната на общинския горски фонд. 

 

Съотношението между видовете разходи в дейностите общинска отговорност се 

вижда от следната диаграма: 

 



Общински дейности

Фонд РЗ

 766 811 лв 

15.04%Капиталови разходи

 888 239 лв 

17.42%

Други разходи

 270 476 лв 

5.31%

Неразпределен резерв

 100 000 лв 

1.96%

Фонд РЗ

Издръжка

Капиталови разходи

Други разходи

Неразпределен резерв

 
 

 

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 

Целевите средства от Републиканския бюджет за капиталови вложения през 2015 

год. са в размер на 432 700 лв., от които 158 700 лв. за ремонт на ІV пътна мрежа.  
Разходите за КВ през 2015 година се финансират със средства от: 

■ целева субсидия от РБ; 

■ собствени приходи; 

■ от преходния остатък. 

 



Капиталови разходи

Републикански бюджет

 432 700 лв 

1.00%

Държавни приходи

 149 480 лв 

0.35%

Местни приходи

 102 184 лв 

0.24%

Средства на ЕС

 40 572 038 лв 

93.85%

Параграф 40-00

 325 090 лв 

0.75%

Други източници в т.ч. 

Съфинансиране

 1 647 651 лв 

3.81%

Републикански бюджет

Държавни приходи

Местни приходи

Средства на ЕС

Параграф 40-00

Други източници в т.ч.

Съфинансиране

 
 

Общия размер на разходите за КВ през 2015 год. е 43 229 143 лв. (Приложение 

22)  
От тях 1 130 829 лв ще се финансират чрез бюджета като:  

- 432 700 лв. са  от целеви средства от Републикански бюджет; 

- 105 480 лв. са целеви средства получени от РБ през м. Декември 2014 г.; 

- 251 664 лв. са от собствени бюджетни средства; 

- 325 090 лв. са от § 40-00 “Постъпления от продажба на общински нефинансови 

активи”             - 15 895 лв. са финансирани от ПУДООС; 

 От приходите по § 40-00 “Постъпления от продажба на общински нефинансови 

активи”  - 147 419 лв. са предвидени за финансиране на текущи ремонти на улици и 

сгради общинска собственост. (Приложение № 22а) 

По функции бюджетните разходи за капиталови вложения (без средствата 

финансирани от ЕС и другите източници) са заложени както следва: 

Общи държавни служби                       150 000 лв. 

Отбрана и сигурност       105 480 лв. 

Образование                                              73 589 лв. 

Здравеопазване 180 790 лв. 

Соц.осигуряване, подпом. и грижи       15 902 лв. 

Жилищно строителство и БКС      401 818 лв. 

Почивно дело, култура, религ. д-сти         44 550 лв. 

Икономически дейности и услуги         158 700 лв. 

  

Съфинансирането от общинския бюджет е 1 526 276 лв., а  очаквания размер на 

капиталовите вложения от безвъзмездна финансова помощ по проети от ЕС и 40 572 

038 лв.  

 

 

 



 

 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

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 678лв. 

/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) ; 

 За   постигнати резултати от национални първенства / до 300 лв. на човек/ 

       Други награди (до 200 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 – по  200 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: 

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

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

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

на 2015 г. в размер на 4 625 000 лв. 

20.4. 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. 

Благодаря.  При разработването на бюджета сме се базирали на ясни приоритети, 

устойчива администрация, прозрачност и публичност. 

 

Общинският съветник Тургай Нури зае местото си. И общинските съветници в 

залата станаха 25 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих.  

 Благодаря г-н Кмет. 

 Докладната записка за бюджета се разгледа на всички заседания на постояните 

комисии. Водиха се дебати, относно общинския бюджет и становището на комисиите е 

докладната записка да стане част от настоящия дневен ред  в едно с направените 

предложения за промени. Моля Сали Мехмед да изчете предложенията. 

  

Сали Мехмед – Председател на ПК по „ Стопански дейности и европейско 

развитие” 

 На съвместното заседание на пет от постояните комисии председателствах 

заседанието. Разбрах г-н Димитров, че и Вашата комисия е подкрепила нашите 

становища. 



 Искам да  прочета становището на постояните комисии, които заседаваха на 

06.02.2015 г. от 14.00 часа.  

Това са : 

ПК по „ Финансии и бюдже”, ПК по „Стопански дейности и европейско развитие”, ПК 

по „ Социални дейности и здравеопазване”,  ПК по „ Образование, култура и туризъм” 

и ПК по „ ПУКИ”. 

 

ПЪРВО: 

Предложено от Атанас Дочев – член на ПК по „ Финансии и бюджет” 

Предлагам в бюджета да се включи сумата от 100 хиляди лв., субсидия за 

осъществяване на болнична помощ  на „ МБАЛ – Исперих” ЕООД гр. Исперих. 

Мотиви: Всички  знаем, че ако не помогнем на болницата като нейни стопани тя трудно 

би просъществувала. 

ВТОРО: 

Предложение от Даринка Романска – член на ПК по „ Стопански дейности и 

европейско развитие” 

В точка 10.8 – Разходи за пенсионерски клубове – по 200 лв. 

Предложение:  Промяна в текста . Разходи за пенсионерски клубове до 400 лв. 

ТРЕТО: 

Предложение от Наталия Каменарова: - член на ПК по „ Образование, култура и 

туризъм” 

Във т.10.3 Разходи за награди  и по точно  

За постигнати резултати от национални първенства до 300 лв. 

И други награди до 200 лв. 

Да се обединят в Други до 500 лв. 

ЧЕТВЪРТО 

Предложение от Наталия Каменарова - член на ПК по „ Образование, култура и 

туризъм” 

При първата актуализация на бюджета да се предвидят средства за  партньорските 

отношения които имаме със  Ливний. 

ПЕТО 

Предложение от Даринка Романска - член на ПК по „ Стопански дейности и европейско 

развитие” и Атанас Дочев - член на ПК по „ Финансии и бюджет” 

 Дълго се говори за млечна кухня в града. 

Защо няма предвидени средства. Да бъде включено в бюджет 2015г. сумата от 50 х.лв. 

 

Наталия Каменарова – общински съветник от  групата на БСП. 

Предложих делегиране на бюджета на градските детски градини. 

 

Сали Мехмед – Председател на ПК по „ Стопански дейности и европейско 

развитие” 

По този въпрос само дебатирахме. Нямаше станвище от Ваша страна. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Димитров. 

 

 

 

 

 



Даниел Димитров – Председател на ПК по „ Законост и обществен ред” 

На заседание на комисията по законост и обществен ред, която бе отделна ние 

обсъдихме становищата на останалите комисии и също ги подкрепихме, имаше дебат за 

средствата определени за НПО-тата дали сумата да е 60 хил. лв. 

Мисля, че щом предложените промените са приети  от членовете на постояните 

комисии докладната трябваше да бъде преработена със промените и внесена на 

заседание на Общински съвет – Исперих от общинска администрация.  В този смисъл 

се обисмисля работата на постояните комисии. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Басри – Кмет на Община Исперих. 

Общинската администрация ще изпълнява всички взети решения на Общински 

съвет – Исперих. Предложенията внесени от постояните комисии след надлежно 

гласуване и взето решение за бюджет 2015г ще бъдат изпълнени 

 

Даниел Димитров – Председател на ПК по „ Законост и обществен ред” 

Отново вземам думата. Предложенията вземати от всички комисии ще ги 

прочета: 

ПЪРВО: 

Предложено от Атанас Дочев – член на ПК по „ Финансии и бюджет” 

Предлагам в бюджета да се включи сумата от 100 хиляди лв., субсидия за 

осъществяване на болнична помощ  на „ МБАЛ – Исперих” ЕООД гр. Исперих. 

Мотиви: Всички  знаем, че ако не помогнем на болницата като нейни стопани тя трудно 

би просъществувала. 

ВТОРО: 

Предложение от Даринка Романска – член на ПК по „ Стопански дейности и 

европейско развитие” 

В точка 10.8 – Разходи за пенсионерски клубове – по 200 лв. 

Предложение:  Промяна в текста . Разходи за пенсионерски клубове до 400 лв. 

ТРЕТО: 

Предложение от Наталия Каменарова: - член на ПК по „ Образование, култура и 

туризъм” 

Във т.10.3 Разходи за награди  и по точно  

За постигнати резултати от национални първенства до 300 лв. 

И други награди до 200 лв. 

Да се обединят в Други до 500 лв. 

ЧЕТВЪРТО 

Предложение от Наталия Каменарова - член на ПК по „ Образование, култура и 

туризъм” 

При първата актуализация на бюджета да се предвидят средства за  партньорските 

отношения които имаме със  Ливний. 

ПЕТО 

Предложение от Даринка Романска - член на ПК по „ Стопански дейности и европейско 

развитие” и Атанас Дочев - член на ПК по „ Финансии и бюджет” 

 Дълго се говори за млечна кухня в града. 

Защо няма предвидени средства. Да бъде включено в бюджет 2015г. сумата от 50 х.лв. 

 

 



ШЕСТО 

Преминаване на Целодневните детски градини и ОДЗ на територията на Община 

Исперих на делегиран бюджет 

Това са предложенията и предлагам да се гласуват анблок. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Мехмед. 

 

Сали Мехмед – Председател на ПК по „ Стопански дейности и европейско 

развитие” 

Това са становищата на постояните комисии. Предложението направено от г-н 

Дочев за включване в бюджета като субсидия сумата от 100 х.лв. за „ МБАЛ – 

Исперих” ЕООД е добро предложение, но вие запознахте ли се добре с бюджета. Там са 

включени в капиталови разходи  и по точно в Приложение 22а – капиталов трансфер за  

„МБАЛ – Исперих” ЕООД – 150 х.лв. 

Въпроса за млечната кухня.  Предлагате да гласуваме 50 х.лв., но питатели се от 

къде ще ги вземем. 

Визирам тези две предложения с които съм съгласен. Но в изказването си 

казахте, че 273 лица са желаещите да ползват млечната кухня. Те със сигурност ли ще я 

ползват. Ние трябва да имаме гаранция, че щом влагаме средства в нещо то ще се 

ползва. Нека се направи проучване и тогава да решим. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Димитров. 

 

Даниел Димитров – Председател на ПК по „ Законост и обществен ред” 

Средствата за млечна кухня бяха заложени в бюджет 2014г., но не бяха усвоени. 

Няма как без да сме я направили да знаем колко деца ще изхранваме. Кмета каза, че ще 

подкрепи всяко наше решение. Ние не сме хората които ще кажем откъде да се вземат 

тези средства. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-жо Митева. 

 

Росица Митева – общински съветник от ГЕРБ. 

На заседание на постояните комисии поискахме списък на улиците, които ще 

бъдат ремонтирани. Можете ли г-н Кмет да ги изброите. 

 

Бейсим Басри – Кмет на Община Исперих. 

Моля г-жа Митева да изчете имената на улиците за които е предвиден основен 

ремонт. 

 

Янка Митева – Директор Дирекция ИРО 

Предвиден е основен ремонт на улици по населени места: 

Ул. Иван Вазов – с. Китанчево, ул. „Волга” с. Тодорово, ул. „ Добруджа” с.Печеница, 

ул. „ Струма” с. Подайва, ул. Дунав” с. Белинци, ул. „ Урал” с. Духовец. 

Текущ ремонт на улици в град Исперих както следва:  ул. „ Лудогорие”, ул. 

„Д.Полянов”, ул. „ Ал.Стамболийски”, ул. „ Вежен” , ул. „Ахинора” , ул. „ Хр.Ясенов”, 

ул. „Хан Аспарух”, ул. „ Христо Ботев”, ул. „Искър”, ул. „ Шести септември”, ул. 

„Ст.Планина”, ул. „Росица”, ул. „Ср.Гора. 



 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Паскалев 

 

Мирослав Паскалев – общински съветник от групата на БСП. 

Господин Паскалев не беше съгласен  със решението за ремонта на улиците той 

предложи да се намери начин и средства за ремонт на улица „Ангел Кънчев” – 

промишлена зона, тъй като от там минават всеки ден товарни автомобили и е трудно да 

се минава по тези ями. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Басри – Кмет на Община Исперих. 

Община Исперих поема ангажимента и ако Ви удовлетворява, дупките по улица 

„Ангел Кънчев”  ще бъдат запълнени със чакъл . 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Димитров. 

 

Даниел Димитров – Председател на ПК по „Законост и обществен ред” 

Нека да преминем към гласуване. Предлагам да гласуваме анблок 

предложенията за промени които направихме към бюджета, както предложих и в 

началото.  

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет Исперих. 

Колеги нека да преминем към гласуване. 

Постъпи предложение от г-н Димитров, предложенията за промени в бюджет 

2015г. направени на заседание на постояните комисии да се гласуват анблок.  

Ще прочета наново предложенията за промени в бюджет 2015г. 

ПЪРВО: 

Предложено от Атанас Дочев – член на ПК по „ Финансии и бюджет” 

Предлагам в бюджета да се включи сумата от 100 хиляди лв., субсидия за 

осъществяване на болнична помощ  на „ МБАЛ – Исперих” ЕООД гр. Исперих. 

Мотиви: Всички  знаем, че ако не помогнем на болницата като нейни стопани тя трудно 

би просъществувала. 

ВТОРО: 

Предложение от Даринка Романска – член на ПК по „ Стопански дейности и 

европейско развитие” 

В точка 10.8 – Разходи за пенсионерски клубове – по 200 лв. 

Предложение:  Промяна в текста . Разходи за пенсионерски клубове до 400 лв. 

ТРЕТО: 

Предложение от Наталия Каменарова: - член на ПК по „ Образование, култура и 

туризъм” 

Във т.10.3 Разходи за награди  и по точно  

За постигнати резултати от национални първенства до 300 лв. 

И други награди до 200 лв. 

Да се обединят в Други до 500 лв. 

 



 

ЧЕТВЪРТО 

Предложение от Наталия Каменарова - член на ПК по „ Образование, култура и 

туризъм” 

При първата актуализация на бюджета да се предвидят средства за  партньорските 

отношения които имаме със  Ливний. 

ПЕТО 

Предложение от Даринка Романска - член на ПК по „ Стопански дейности и европейско 

развитие” и Атанас Дочев - член на ПК по „ Финансии и бюджет” 

 Дълго се говори за млечна кухня в града. 

Защо няма предвидени средства. Да бъде включено в бюджет 2015г. сумата от 50 х.лв. 

ШЕСТО 

Преминаване на Целодневните детски градини и ОДЗ на територията на Община 

Исперих на делегиран бюджет 

Това са предложенията и предложението на г-н Даниел Димитров  да се гласуват 

анблок. 

 

Моля колеги да гласуваме. 

       ЗА    5 

       ПРОТИВ            18 

       ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 2 

       НЕ СЕ ПРИЕМА 

 

 

Предложението на г-н Димитров не се приема. 

Преминаваме към гласуване поотделно на всяко предложение. 

Първото предложение е в бюджета за 2015г. да се включи  сумата от 100 х.лв. 

субсидия за осъществяване на болнична помощ за „ МБАЛ – Исперих” ЕООД. 

Заповядайте г-н Димитров 

 

Даниел Димитров – Председател на ПК по „ Законост и обществен ред” 

Уважаеми колеги, 

В капиталовите разходи има заложени 150х.лв. това са 100 х.лв. гласувани 

миналата година за МБАЛ – Исперих. За дейност осъществяване на болнична помощ не 

предвиждаме никакви допълнителни средства. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Имама въпрос към Вас г-н Димитров. 

Какво значи за дейност? 

 

Даниел Димитров – Председател на ПК по „ Законост и обществен ред” 

Вие по добре знаете какво искам да кажа. Това е да подпомогнем МБАЛ – 

Исперих. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Проблем е, че когато общината няма средства, каквато  и субсидия да гласуваме 

тази сума, ако не може да се даде и за това мисля, че  няма смисъл да обещаваме. 

Предлагам да преминем към гласуване. 

Гласуването е поименно. 

 



 

 

 

 

 
СПИСЪК 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2011-2015 /г. 

редовна сесия на  11.02.2015г.– поименно гласуване 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2015 година, приходно-

разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. 

Предложение първо: Да бъде включена в бюджета на Община Исперих за 2015г. 

сумата от 100 х.лв. субсидия за осъществяване на болнична помощ за „ МБАЛ – 

Исперих” ЕООД. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АДИЛ АХМЕД РЕШИДОВ  - - - - 

 2. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  за - -         п 

 3. МАРИЯН КОСТОВ ТОПАЛОВ - - - - 

 4. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН - против - п 

 5. АЙШЕ МЕХМЕД СААР - против - п 

 6. АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ за - - п 

 7. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ - против - п 

 8. АХМЕД САДУЛОВ МЕХМЕДОВ - против - п 

 9.  БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД - против - п 

10. БЕЙТИ САЛИ АЛИ - против  п 

11. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ -  - - 

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ - против  п 

13. ДАРИНКА ПЕТРОВА РОМАНСКА за  - п 

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД - против - п 

15. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ за  - п 

16. НАТАЛИЯ ТОДОРОВА КАМЕНАРОВА за  - п 

17. НЕВИН ФИКРЕТ БАСРИ - против - п 

18. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР -  - - 

19. ОСМАН ИСЛЯМ ОСМАН - против - п 

20. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД - против - п 

21. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА -  Въздържал се п 

22. САЛИ САЛИ МЕХМЕД - против - - 

23. САМЕДИН САЛИМ САБИТ - против - п 

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ - против - п 

25. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ - против - п 

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА - против - п 

27. ХАСАН ШАБАН ХАСАН - против - п 

28. ЯЛЧЪН АЛИОСМАНОВ МЕХМЕДАЛИЕВ - против - п 

29. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ - - Въздържал се п 

 

 



 ЗА                                -      5 

                                                                                   ПРОТИВ                    -     18 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -       2 

           НЕ СЕ ПРИЕМА 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

Не приема направеното предложение да бъде включена в бюджета на 

Община Исперих за 2015г. сумата от 100 х.лв. субсидия за осъществяване на 

болнична помощ за „ МБАЛ – Исперих” ЕООД. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-жо Каменарова. 

 

Наталия Каменарова – общински съветник от групата на БСП. 

Искам да направя предложение. 

Предлагам десет минутна почивка. 

 

/ Председателя на Общински съвет – Исперих даде десет минутна почивка по 

направено предложение от общинския съветник г-жа Каменарова/ 

 

/ След почивката от десет минути Председателя на Общински съвет – Исперих 

провери дали в залата има кворум. Всички 25 общински съветника бяха заели местата 

си. / 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Предлагам да продължим със гласуването на второто предложение за  

становище направено от г-жа Даринка Романска на заседание на постояните комисии. 

В точка 10.8 – Разходи за пенсионерски клубове – по 200 лв. 

Предложение:  Промяна в текста . Разходи за пенсионерски клубове до 400 лв. 

Гласуването също е поименно. 

Заповядайте. 

 

 
СПИСЪК 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2011-2015 /г. 

редовна сесия на  11.02.2015г.– поименно гласуване 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2015 година, приходно-

разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. 

Предложение второ :  В т. 10.8 -  Разходи за пенсионерски клубове – до 400 лв. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АДИЛ АХМЕД РЕШИДОВ  - - - - 

 2. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  за - -         п 

 3. МАРИЯН КОСТОВ ТОПАЛОВ - - - - 



 4. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН за - - п 

 5. АЙШЕ МЕХМЕД СААР за - - п 

 6. АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ за - - п 

 7. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ за - - п 

 8. АХМЕД САДУЛОВ МЕХМЕДОВ за - - п 

 9.  БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД за - - п 

10. БЕЙТИ САЛИ АЛИ за - - п 

11. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ за - - - 

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ за - - п 

13. ДАРИНКА ПЕТРОВА РОМАНСКА за - - п 

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД за - - п 

15. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ за - - п 

16. НАТАЛИЯ ТОДОРОВА КАМЕНАРОВА за - - п 

17. НЕВИН ФИКРЕТ БАСРИ за - - п 

18. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР - - - - 

19. ОСМАН ИСЛЯМ ОСМАН за - - п 

20. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД за - - п 

21. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА за - - п 

22. САЛИ САЛИ МЕХМЕД за - - - 

23. САМЕДИН САЛИМ САБИТ за - - п 

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ за - - п 

25. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ за - - п 

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА за - - п 

27. ХАСАН ШАБАН ХАСАН за - - п 

28. ЯЛЧЪН АЛИОСМАНОВ МЕХМЕДАЛИЕВ за - - п 

29. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ за - - п 

 

 

 ЗА                                -      25 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

Приема направеното предложение в т.10.8 – разходи за пенсионерски 

клубове – по 200 лв. да стане: 

Разходи за пенсионерски клубове до 400 лв. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Преминаваме към  трето предложение за становище на постояните комисии 

направено от г-жа Наталия Каменарова на заседание на постояните комисии: 

 

В т.10.3 Разходи за награди  и по точно  

За постигнати резултати от национални първенства до 300 лв. 

И други награди до 200 лв. 

Да се обединят в Други до 500 лв. 

Продължаваме да гласуваме поименно. 

Заповядайте. 



 

 

 

 

 
СПИСЪК 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2011-2015 /г. 

редовна сесия на  11.02.2015г.– поименно гласуване 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2015 година, приходно-

разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. 

В т.10.3 Разходи за награди  и по точно  

За постигнати резултати от национални първенства до 300 лв. 

И други награди до 200 лв. 

Да се обединят в Други до 500 лв. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АДИЛ АХМЕД РЕШИДОВ  - - - - 

 2. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  за - -         п 

 3. МАРИЯН КОСТОВ ТОПАЛОВ - - - - 

 4. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН за - - п 

 5. АЙШЕ МЕХМЕД СААР за - - п 

 6. АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ за - - п 

 7. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ за - - п 

 8. АХМЕД САДУЛОВ МЕХМЕДОВ за - - п 

 9.  БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД за - - п 

10. БЕЙТИ САЛИ АЛИ за - - п 

11. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ за - - - 

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ за - - п 

13. ДАРИНКА ПЕТРОВА РОМАНСКА за - - п 

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД за - - п 

15. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ за - - п 

16. НАТАЛИЯ ТОДОРОВА КАМЕНАРОВА за - - п 

17. НЕВИН ФИКРЕТ БАСРИ за - - п 

18. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР - - - - 

19. ОСМАН ИСЛЯМ ОСМАН за - - п 

20. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД за - - п 

21. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА за - - п 

22. САЛИ САЛИ МЕХМЕД за - - - 

23. САМЕДИН САЛИМ САБИТ за - - п 

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ за - - п 

25. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ за - - п 

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА за - - п 

27. ХАСАН ШАБАН ХАСАН за - - п 

28. ЯЛЧЪН АЛИОСМАНОВ МЕХМЕДАЛИЕВ за - - п 

29. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ за - - п 



 

 

 

 

 ЗА                                -      25 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

Приема направеното предложение в т.10. 3 – Разходи за награди  и по точно:  

За постигнати резултати от национални първенства до 300 лв. 

И други награди до 200 лв. 

Да се обединят в Други до 500 лв.  

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Четвърто предложение за становище направено от г-жа Каменарова. 

При първата актуализация на бюджета да се предвидят средства за  

партньорските отношения които имаме със  Ливний. 

 

Наталия Каменарова – общински съветник от групата на БСП. 

Това предложение да  не се гласува. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Преминаваме към пето предложение за становище на постояните комисии. 

За изграждането на млечна кухня да се предвидят средства от порядака на 50 х. 

лв. в капиталовите разходи на  новия бюджет на Община Исперих за 2015г. 

Предлагам да преминем към гласуване. 

Гласуването е поименно. 

 

 

 
СПИСЪК 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2011-2015 /г. 

редовна сесия на  11.02.2015г.– поименно гласуване 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2015 година, приходно-

разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. 

Предложение пето. За изграждането на млечна кухня да се предвидят средства от 

порядака на 50 х. лв. в капиталовите разходи на  новия бюджет на Община Исперих за 

2015г 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АДИЛ АХМЕД РЕШИДОВ  - - - - 

 2. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  за - -         п 

 3. МАРИЯН КОСТОВ ТОПАЛОВ - - - - 



 4. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН - против - п 

 5. АЙШЕ МЕХМЕД СААР - против - п 

 6. АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ за - - п 

 7. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ - против - п 

 8. АХМЕД САДУЛОВ МЕХМЕДОВ - против - п 

 9.  БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД - против - п 

10. БЕЙТИ САЛИ АЛИ - против  п 

11. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ -  - - 

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ - против  п 

13. ДАРИНКА ПЕТРОВА РОМАНСКА за  - п 

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД - против - п 

15. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ за  - п 

16. НАТАЛИЯ ТОДОРОВА КАМЕНАРОВА за  - п 

17. НЕВИН ФИКРЕТ БАСРИ - против - п 

18. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР -  - - 

19. ОСМАН ИСЛЯМ ОСМАН - против - п 

20. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД - против - п 

21. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА за  - п 

22. САЛИ САЛИ МЕХМЕД - против - - 

23. САМЕДИН САЛИМ САБИТ - против - п 

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ - против - п 

25. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ - против - п 

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА - против - п 

27. ХАСАН ШАБАН ХАСАН - против - п 

28. ЯЛЧЪН АЛИОСМАНОВ МЕХМЕДАЛИЕВ - против - п 

29. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ за - - п 

 

 

 ЗА                                -      7 

                                                                                   ПРОТИВ                    -     18 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -       0 

           НЕ СЕ ПРИЕМА 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

Не приема направеното предложение за изграждането на млечна кухня да 

се предвидят средства от порядака на 50 х. лв. в капиталовите разходи на  новия 

бюджет на Община Исперих за 2015г. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател а Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Мехмед. 

 

Сали Мехмед – Председател на ПК по „ Стопански дейности и европейско 

развитие” 

Искам да взема думата във връзка с вота който изразих, а той бе против. 

Не са само 273 деца както го каза г-н Димитров. Ако гласуваме тези 50 х.лв. 

дали ще може за тази сума да изградим тази млечна кухня или само ще гласуваме 

средства. Питам дали тази кухня не би могла да обслужва и селата в общината. Това 

бяха аргументитет ми за да гласувам протв. 

 



Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Гласуваме последното шесто предложение за становище на комисиите. 

 

Предложение за  преминаване на Целодневните детски градини и ОДЗ на 

територията на Община Исперих на делегиран бюджет. 

Гласуването е поименно. 

 

 

 
СПИСЪК 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2011-2015 /г. 

редовна сесия на  11.02.2015г.– поименно гласуване 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2015 година, приходно-

разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. 

Предложение шесто. Преминаване на Целодневните детски градини и ОДЗ на 

територията на Община Исперих на делегиран бюджет. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АДИЛ АХМЕД РЕШИДОВ  - - - - 

 2. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  за - -         п 

 3. МАРИЯН КОСТОВ ТОПАЛОВ - - - - 

 4. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН - против - п 

 5. АЙШЕ МЕХМЕД СААР - против - п 

 6. АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ за - - п 

 7. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ - против - п 

 8. АХМЕД САДУЛОВ МЕХМЕДОВ - против - п 

 9.  БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД - против - п 

10. БЕЙТИ САЛИ АЛИ - против  п 

11. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ -  - - 

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ - против  п 

13. ДАРИНКА ПЕТРОВА РОМАНСКА за  - п 

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД - против - п 

15. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ за  - п 

16. НАТАЛИЯ ТОДОРОВА КАМЕНАРОВА за  - п 

17. НЕВИН ФИКРЕТ БАСРИ - против - п 

18. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР -  - - 

19. ОСМАН ИСЛЯМ ОСМАН - против - п 

20. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД - против - п 

21. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА  против - п 

22. САЛИ САЛИ МЕХМЕД - против - - 

23. САМЕДИН САЛИМ САБИТ - против - п 

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ - против - п 

25. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ - против - п 

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА - против - п 

27. ХАСАН ШАБАН ХАСАН - против - п 



28. ЯЛЧЪН АЛИОСМАНОВ МЕХМЕДАЛИЕВ - против - п 

29. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ  против - п 

 

 

 ЗА                                -      5 

                                                                                   ПРОТИВ                    -     20 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -       0 

           НЕ СЕ ПРИЕМА 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

Не приема предложението за преминаване на Целодневните детски градини 

и ОДЗ на територията на гр.Исперих на делигиран бюджет. 

 

Гюнел Мюсреф -. Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-жо Каменарова. 

 

Наталия Каменарова – общински съветник от групата на БСП. 

Искам и аз да се изкажа защо гласувах „за” делегиране на целодневните детски 

градини и ОДЗ на територията на града. Тук не бяха нужни средства, а само да 

подкрепим детските градини да преминат на делегиран бюджет и да започнат сами да 

се издържат и стопанисват. Така беше и когато искахме да делегираме училищата. 

Преди да преминат на делегиран бюджет бяха закрити много повече училища във 

времето отколкото след делегирането им. Аз съм синдикален лидер и като такъв няма 

да разреша да бъдат закрити детски градини по селата както се носят слухове. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Приключихме с предложенията за поправки в бюджета. 

Гласуваме цялото проекто решение с приетите поправки, а именно: 

В точка 10.8 – Разходи за пенсионерски клубове – по 200 лв. 

Става: 

Разходи за пенсионерски клубове до 400 лв. 

 

В т.10.3 Разходи за награди  и по точно  

За постигнати резултати от национални първенства до 300 лв. 

И други награди до 200 лв. 

Става : 

Други до 500 лв. 

 

Моля колеги общински съветници да преминем към гласуване. 

Гласуването е поименно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСЪК 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2011-2015 /г. 

редовна сесия на  11.02.2015г.– поименно гласуване 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2015 година, приходно-

разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АДИЛ АХМЕД РЕШИДОВ  - - - - 

 2. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  - против -         п 

 3. МАРИЯН КОСТОВ ТОПАЛОВ - - - - 

 4. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН за - - п 

 5. АЙШЕ МЕХМЕД СААР за - - п 

 6. АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ - против - п 

 7. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ за - - п 

 8. АХМЕД САДУЛОВ МЕХМЕДОВ за - - п 

 9.  БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД за - - п 

10. БЕЙТИ САЛИ АЛИ за - - п 

11. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ за - - - 

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ за - - п 

13. ДАРИНКА ПЕТРОВА РОМАНСКА - против - п 

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД за - - п 

15. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ - против - п 

16. НАТАЛИЯ ТОДОРОВА КАМЕНАРОВА - против - п 

17. НЕВИН ФИКРЕТ БАСРИ за - - п 

18. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР - - - - 

19. ОСМАН ИСЛЯМ ОСМАН за - - п 

20. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД за - - п 

21. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА за - - п 

22. САЛИ САЛИ МЕХМЕД за - - - 

23. САМЕДИН САЛИМ САБИТ за - - п 

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ за - - п 

25. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ за - - п 

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА за - - п 

27. ХАСАН ШАБАН ХАСАН за - - п 

28. ЯЛЧЪН АЛИОСМАНОВ МЕХМЕДАЛИЕВ за - - п 

29. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ за - - п 

 

 

 ЗА                                -      20 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         5 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

 

 



Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 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. 

/ Приложенията са записани на дискета и са приложени към протокола./ 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Димитров, имате право да разесните отрицателния си вот.  

 

Даниел Димитров – Председател на ПК по „ Законост и обществен ред” 

Искам да разесня отрицателния си  вот. Всеки път когато се приеме бюджета 

вземам думата. Бях убеден, че тези предложения няма да се приемат. Този бюджет в 

този си вид се приема от този състав на общински съветници за последно. Сега 

трябваше да бъдете  отговорни. Това е най трудния бюджет от двенедесет години 

нанасам откакто съм общински съветник. 

Този бюджет трябва да извърши основни плащания по проект „ Воден цикъл” 

както и други плащания. Ако не можем да платим ще се окажем в положение на 

неплатежоспособност. 

 



Реплика: 

Бейсим Басри – Кмет на Община Исперих. 

Искам да разесня, че средствата по европейските проекти се изплащат от  

Европейските фондове, нямат нищо общо с бюджета на общината. 

 

Даниел Димитров – Председател на ПК по „ Законост и обществен ред” 

Не бяха приети предложения, които имаха за цел да бъдат предвидени средства 

за социалната сфера. 

Гласувах против защото средствата за МБАЛ – Исперих  бяха за дейност, не да 

говорим само , че мислим за болницата. И ако ние не предвидим средства за нея това не 

е добре. Помощния персонал мина на седем часов работен ден, имат неразплатени  

средства за лекарства. С предложението за отпускане на 100 х.лв. за МБАЛ – Исперих 

искахме да осигурим сигурност на персонала и като стопани на това дружество да не 

забравяме, че здравето на населението в общината зависи от нас. 

За предложението ни да се открие млечна кухня. В бюджет 2014г. бяха 

предвидени средства, които не се усвоиха. Знае се къде може да се изгради такава 

кухна. Това е също социален ефект от откриването на няколко работни места. Склонни 

бяхте да увеличи щата на секретарите по кметствата от 0,5 на цял щат, но не да 

гласувате предложенията за МБАЛ – Исперих и млечната кухня. 

По отношение на делегираните бюджети на детските градини. Знаете ли, че 

градсите детски градини имат излишък. Има достатъчно посещаемост в тези детски 

градини. Формирайки стандарта  тези детски градини в града нямаше да имат нужда от  

допълваща субсидия, а излишъка от тях можеше да се насочи към селските градини. 

Сега има деца които идват в града, а ние с нашето предложение искахме да помогнем 

на селските детските градини да ги оптимизираме.  

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Въпрос ли имате г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад  - Заместник Кмет на Община Исперих. 

Да имам въпрос към г-н Димитров. 

Защо не започнете от селските детски градини. Първо те да минат на делегиран 

бюджет. 

 

Даниел Димитров – Председател на ПК по „ Законост и обществен ред” 

Мога да споря с Вас г-н Руфад за правотата ми по този въпрос. Необходимо е да 

се влага мисъл. Важно е на този етап с този тежък бюджет да отговорим пред 

гражданството. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Предлагам да прекратим дебатите и преминем към следваща точка от дневния 

ред. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТОЧКА 3 

Изказвания, питания, становища и предложенияа на граждани. 

 

Виждам, че в залата има и граждани. 

Имали въпроси, предложения, становища. 

Няма. 

Преминаваме към последна точка. 

 

 

 

 

ТОЧКА 4 

Разни. 

Желаещи да вземат думата. 

Заповядайте г-н Якуб. 

 

Ибархим Якуб – Кмет на с. Лъвино. 

Уважаеми общински съветници, 

Днес бюджета на община Исперих за 2015т. се прие. Позиционирахте важните 

неща в община Исперих, но за селата  не бяха приети  решения удовлетворяващи нас 

кметовете по населени места. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Други изказвания. 

Няма. 

 

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното редовно заседание на 

Общински съвет – Исперих проведено на  11.02.2015г. 

 

          Настоящия протокол се състави в три еднородни екземпляра по един за Областна 

администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един който остава 

за архива на Общински съвет Исперих. 

 

                                                                  

 

 

 

    

Председател:  

                                                                          / Гюнел Мюсреф / 

                                    

                                                                        Протоколист:  

                                                                                                          / Сейде Султанова / 

 

 

 

 



 


