РЕШЕНИЯ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ,
ПРОВЕДЕНО НА 01.03.2006 ГОДИНА
ПРОТОКОЛ № 26

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗОБ
166/1. Приема актуализирания план на преходите по бюджета на Община Исперих към
31. 12. 2005г. в размер на 8 943 238 лв. в това число:
- за държавни дейности 5 683 556 лв.
- за общински дейности 3 259 682 лв.

166/2. Приема приходите по бюджета на Община Исперих към 31. 12. 2005г. в размер на
8 883 977 лв. в това число:
- за държавни дейности 5 683 556 лв.
- за общински дейности 3 198 932 лв.

166/3. Приема актуализирания план на разходите по бюджета на Община Исперих към
31. 12. 2005г. в размер на 8 935 159 лв. в това число:
- за държавни дейности 5 683 556 лв.
- за общински дейности 3 102 501 лв.
- за държавни дейности с общинска отговорност 92 137 лв.
166/4. Приема разходите по бюджета на Община Исперих към 31. 12. 2005г. в размер на
8 260 632 лв. в това число:
- за държавни дейности 5 329 569 лв.
- за общински дейности 2 838 926 лв.
- за държавни дейности с общинска отговорност 92 137 лв.
166/5. Приема актуализирания план на капиталовите разходи към 31. 12. 2005г. в
размер на 696 765 лв.

166/6. Приема разходите за КВ в размер на 638 965 лв.

166/7. Приема разходите за представителни цели в размер на 24 400 лв.

166/8. Приема разходите за командировки на кмета в размер на 618 лв.

166/9. Приема приходите по фонд “Приватизация” в размер на 77 546 лв.

166/10. Приема разходите по фонд “Приватизация” в размер на 4 584 лв.

166/11. Приема преходния остатък на държавните дейности в размер на 355 476 лв.

166/12. Приема остатъка по набирателната сметка 10 274 лв.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и § 32, ал. 5 от ЗДБРБ за 2005г. и чл.
59, ал. 1 от ПМС 14/31. 01. 2006г. разпределя преходния остатък от 2005г. както
следва:
167/1. За държавни дейности 248 454 лв., както следва:
- за издръжка - 12 406 лв.
- за осигуряване на 7% резерв - 235 048 лв.
167/2. За общински дейности - 374 891 лв., както следва:
- за текущ ремонт на улици - 140 000 лв.
- за капиталови разходи - 30 000 лв.
- за издръжка на общински дейности в т. ч. и неразплатените към 31. 12. 2005г.
разходи - 204 891 лв.
167/3. Разпределяне на целевата субсидия за КВ по чл. 10, ал. 1 от ЗБДРБ за 2006г.
както следва:
- за местни дейности - 241 300 лв.
- за държавни дейности - 0 лв.

На основание чл. 3 от наредбата за допълнителните и други трудови
възнаграждения и чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА
168. Да се изплаща допълнително трудово възнаграждение за продължителна работа в
размер на 0.9 % за всяка година трудов стаж в рамките на средната работна заплата,
считано от 01. 01. 2006г.

На основание чл. 21., ал.1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 81 на Раздел ІІІ от ЗМДТ
169/1. Месечната такса за ползване на:
1.1 детска градина и детска ясла в града – 20,00 лв.
1.2 детска градина – 18,00 лв.

169/2. Размерът на таксата се заплаща с 50 % намаление за :
а) деца сираци и полусираци
б) деца с родители инвалиди първа група

169/3. Когато две деца от едно семейство са приети в една или в различни детски заведения в
общината, таксата за първото се заплаща в пълен размер, а за второто с 50 % намаление.

169/4. Когато децата са повече от две в едно семейство ,таксата се заплаща в размер 50% за
първото и второто дете, а за третото и всяко следващо от същото семейство таксата се заплаща
в размер 25 %.

169/5. Не се заплаща такса за:
а) деца настанени в домове за деца, лишени от родителски грижи.
б) деца инвалиди

169/ 6. При отсъствие на деца таксата не се заплаща за времето през което са отсъствали при
условие че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение.
169/7. За ползването на облекченията родителите или настойниците подават декларация до
директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията

169/8. Заплащането на намаления размер на такса или освобождаването от такса
започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията.

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.12 и чл. 42, ал. 2 от
ЗОБ, разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 година и писмо № ФО-04 от 27.01.2006 г
на Министерство на финансите
170/1. Приема бюджета на Община Исперих за 2006 година както следва:
1.1. По приходната част
1.1.1. Приходи с държавен характер
от ЗДБРБ

1.1.1.1. Трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ съгласно чл.10, ал.3
1.1.1.2. Обща допълваща субсидия от РБ
1.1.1.3. Преходен остатък 01.01.2006г

1.1.2. Приходи с общински характер

8 529 059
лв.
4 777 144
лв.
1 102 410
лв.
3 426 280
лв.
248 454
лв.
3 751 915
лв.

1.1.2.1. Имуществени данъци

336 000
лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи

869 424
лв.

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия

558 100
лв.

1.1.2.4. Преотстъпен пътен данък

158 200
лв.

1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на
общински дейности
1.1.2.6. Преходен остатък

1 455 300
лв.
374 891
лв.

1.2. По разходната част , в т. ч. :
1.2.1. Държавни дейности
1.2.1.1. Разпределени по функции и дейности

4 777 144
лв.
4 537 304
лв.

в т.ч.: Бюджет на кметства

100 274
лв.

1.2.1.2. Неразпределен резерв

239 840
лв.

1.2.2. Общински дейности
1.2.2.1. Разпределени по функции и дейности
в. т.ч.: Дофинансиране на държавни дейности
в т.ч.: Бюджет на кметства
1.2.2.2. Разпределение на капиталови разходи по функции и дейности

3 751 915
лв.
2 108 878
лв.
120 737
лв.
61 955
лв.
1 507 400

лв.
1 455 300
лв.

в т.ч. : от Републикански бюджет

52 100
лв.

от Местен бюджет

22 100
лв.

в т.ч.: дофинансиране на Исторически музей.

135 637
лв.

1.2.2.3. Неразпределен резерв

170/2. Приема плана на извънбюджетните сметки и фондове както следва:
2.1. Фонд "Приватизация за покриване на разходите"......
25 540 лв.
2.2. Фонд “Приватизация за инвестиции”...................
150 861 лв.

170/3. Приема списъка за капиталови разходи...................

1 658 261 лв.

170/4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. Социално-битови разходи на персонала в размер на 3% от начислените трудови
разходи.
4.2. 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.
4.3. Разходи за награди - 2000 лв. / до 200 лв. на човек /
4.4. Разходи за подпомагане на социално слаби семейства - 4000 лв. / до 200 лв. на
семейство /
4.5. Разходи за спортни клубове за спортна дейност – 10 000 лв.
4.6. Посрещане на гости и представителни - 31 000 лв.
170/5. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за общински
дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни
сметки и фондове на общината /чл.24, т.1 от ЗОБ/.
170/6. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и
общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на общината за
бюджетната 2006 година /чл.27 от ЗОБ/:
6.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в
обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати,
осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата
дейности.
6.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност
или от дейност в дейност в границите на една бюджетна група, без да изменя
общия и размер в частта на местните дейности.
6.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.
6.4. Да се разпорежда с предвидените средства за награди и подпомагане на социално
слаби семейства изпаднали в беда, за което да се отчита пред Общински съвет.
6.5. За правомощията по т.6 кметът издава заповеди.

170/7. Определя численост на персонала за държавни и общински дейности и СМБРЗ в
общински дейности както следва:

№

І.

Вид персонал

СМБРЗ
01.01.06г.
Държавни
дейности

Численост СМБРЗ Численост
01.01.06 01.01.06 01.01.06
г.
г.
г.
Държавни Общински Общински
дейности дейности дейности

Функция "Общи държавни
служби"
Дейност "Общинска
администрация"

426,07 лв.

Дейност "Контролни органи"

331,79 лв.

4 бр.

206,08 лв.

5 бр.

Дейност "Отбранителномобилизационна подготовка"

205,50 лв.

3 бр.

Дейност "Други дейности по
вътрешната сигурност"

150,00 лв.

3 бр. 193,00 лв.

ІІ. Функция "Отбрана"

ІІІ. Функция "Образование"

92,5 бр. 300,00 лв.

306,69 лв.

548 бр.

Дейност "Детски ясли"

216,59 лв.

11 бр.

Дейност "Други дейности по
здравеопазването"

216,59 лв.

16 бр.

211,70 лв.

19 бр.

Дейност "Незаконно строителство"

432,48 лв.

1 бр.

Дейност "Чистота"

225,17 лв.

16 бр.

Дейност "Почивно дело"

215,56 лв.

2 бр.

Дейност "Спортни бази"

328,73 лв.

1 бр.

Дейност "РТВ"

246,26 лв.

2 бр.

Дейност "Обредни домове"

266,77 лв.

6 бр.

Дейност "Градски библиотеки"

257,20 лв.

3 бр.

Дейност "Други дейности по
култура"

275,03 лв.

2 бр.

8 бр.

20 бр.

ІV. Функция "Здравеопазване"

V.

Функция "Социално
осигуряване и грижи"
Дейност "Домашен социален
патронаж"

VІ.

VІІ.

Функция "Жилищно
строителство, БКС"

Функция "Почивно дело,
култура, религиозни дейности"

Дейност "Музей с регионален
характер"
Дейност "Читалища" (субс. числ.)
VІІІ.

Функция "Икономически
дейности и услуги"
Дейност "Общински пазар"

354,14 лв.

3 бр.

Дейност "Други дейности по

339,19 лв.

6 бр.

икономиката"
Всичко:

738,5 бр.

89 бр.

170/8. Утвърждава приоритетите, по които се изразходват общинските приходи : заплати,
вноски за осигурителни плащания и издръжка.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал.3, от ЗЛЗ и чл. 2 от Наредба № 9 от 26.
06. 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане на управлението
на лечебните заведения
171/1. Общински Съвет Исперих обявява конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ
Исперих ЕООД гр. Исперих. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на
“МБАЛ Исперих” ЕООД гр. Исперих следва да отговарят на изискванията на чл. 4 от
Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за
възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните
заведения, както и да притежават минимум 2 години управленски опит в болнични
заведения от типа на "МБАЛ Исперих" ЕООД. Кандидатите следва да представят
следните документи:
1. Диплома за завършено образувание;
2. Документи удостоверяващи трудовият им стаж;
3. Удостоверение за съдимост;
4. Автобиография
Информация относно темите за предмет на събеседването могат да получи от Община
Исперих в 3 дневен срок от датата на публикуването на Решението на ОбС Исперих за
откриване на конкурса за възлагане на управлението на “МБАЛ Исперих” ЕООД.
Конкурсът да се проведе след изтичане на 30 дена, считано от датата на публикуване на
Решението. Ако този ден е неработен да се проведе на следващия работен ден, в
Заседателната зала на Община Исперих от 10,00 часа.
171/2. На основание чл. 5 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за
провеждане на конкурс за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона
за лечебните заведения, Общинският Съвет назначава комисия за организиране и
провеждане на конкурса в състав:
Председател: Бейсим Басри – заместник кмет на Община Исперих.
и
Членове:
1.
адв. Даниел Димитров - член на АК Разград – общински съветник
2.
д-р Ася Генева Димитрова – Директор на РЦЗ Разград
3.
д-р Владимир Заимов – Директор на Дирекция “Социални и духовни дейности
и програми за заетост”
4.
Елена Симеонова – общински съветник - икономист
5.
Атче Ибрахимова – Директор на Дирекция “Социално подпомагане” гр.
Исперих - общински съветник
6.
Турхан Абтулов- Началник отдел “Социално подпомагане” гр. Исперих общински съветник

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 1, т. 3, чл. 31, ал. 1 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 7 от
Наредбата за търговете и конкурсите

172/1. Да се приватизира чрез публично оповестен конкурс на един етап

Обект– “Бетонов възел “ дворно място с площ 20 110 кв.м,ведно с построените в
него сгради с обща застроена площ 1 105 кв.м в гр. Исперих, квартал 180,парцел ІV по
АОС № 50/18.03.2002год.при минимална конкурсна цена 95 004,92 лв. / деветдесет и пет
хиляди и четири лв. 0,92 / включваща цена на земята в размер на 30 165 лв. / тридесет
хиляди сто шестдесет и пет лв./ и цена на сградите в размер на 64 839,92 лв. / шестдесет
и четири хиляди осемстотин тридесет и девет лв. 0,92/ без ДДС.при следните условия:
1.1. Да се утвърди конкурсна документация на стойност 100,00 лева,която може да се
закупи от отдел “Общинска собственост” до 15,00 часа до 25 дни от датата на
обнародването на решението в “Държавен вестник”.
1.2. При закупуване на конкурсната документация лицата трябва да представят
квитанция за внесена сума от 100,00 лева в касата на община Исперих ,копие от личната
карта или пълномощно са представителство,което трябва да е нотариално заверено.
1.3. До 30 дни от датата на обнародването на решението в “Държавен вестник”
лицата,закупили конкурсна документация могат да отправят искане за разяснения по
процедурата за провеждането на конкурса до отдел “Общинска собственост”.
1.4. Да се определи депозитна вноска в размер на 10% от минималната конкурсна цена в
размер на 9 500 лева, която трябва да се внесе в касата на община Исперих или по сметка
№5000200034 при SG “Експресбанк” клон гр. Исперих в срок до 30 дни от обнародването
на решението в “Държавен вестник”.
1.5. Да се определи срок за подаване на офертите за участие в публично оповестения
конкурс в срок до 17,00 часа до 35 дни от обнародването на решението в “Държавен
вестник”.
1.6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня на провеждане на
публично оповестения конкурс.
1.7. Офертите да се разгледат на 36 ден от обнародването на решението в “Държавен
вестник” от 14,00 часа в стая № 6 в общинската администрация.
172/2. Възлага на кмета на община Исперих да организира провеждането на
публично оповестения конкурс ,определи комисията по приватизацията и сключи
договори със спечелилия конкурса кандидат.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 2 от Закона за
общинската собственост, чл. 89, ал. 3, чл. 90, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 на ОбС –
Исперих

173/1. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект –частна
общинска собственост ,находящ се в квартал 72,парцел І по плана на гр. Исперих
,включваща следните помещение: голяма банкетна зала със застроена площ 340 кв.м,
малка банкетна зала със ЗП-45 кв.м, помощни помещения със ЗП-100 кв.м, кухня и
кухненски помещения със ЗП -260кв.м при граници на имота : от три страни улици, парцел
ІІ -559 и парцел ХVІІ – 574 по Акт за общинска собственост № 1452 от 20.09.2004 год. при
следните условия:
1.1. Срок на наемане на обекта – 10 години
1.2. Месечна наемна цена – 745 лева без ДДС, която наемателя да заплаща след
втората година от сключване на договора за наем.
1.3. Малката банкетна зала да запази предназначението си и при необходимост да се
предоставя за ползване от общината или Общинския съвет безвъзмездно.
1.4. Ежегодно в срок до 31 януари наемателя да представя доклад на наемодателя за
извършените от него подобрения, открити работни места и направени инвестиции по
обекта.

173/2. Възлага на кмета на община Исперих да подготви и организира провеждането
на търга.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация

174. Приема "План за развитие на Община Исперих 2005 – 2013 година"

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на ОбС - Исперих:

/п/
/ Н.ХАЙРИ /

ПРОТОКОЛИСТ:

/п/
/ А. Шукриева

