ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 23
от проведено редовно заседание на Общински съвет - Исперих на
22.12.2016г. от 17.00 часа.
Днес 22.12.2016 г. от 17.00 часа
съвет Исперих.

се проведе редовно заседание на Общински

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Предлагам преди да започне заседанието на Общински съвет Исперих да почетем с
едноминутно мълчание жертвите на трагедията в Хитроно.
В залата до настоящия момент за участие в заседанието са се регистрирали 24 от
общо 29 общински съветници. Отсъстват общинските съветници Адил Решидов,
Екатерина Димитрова, Сали Мехмед, Сибел Джелил и Турхан Ибрям. На заседанието
присъства Кмета на Община Исперих Бейсим Руфад, заместник кметовете инж. Николай
Николов, г-жа Айджан Бейтула, г-жа Нехире Юмер и кметовете на кметства по населени
места и кметския наместник на с. Конево.
Заседанието е свикано на основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 40, ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Исперих.
Имаме кворум за вземане на решения по предварително обявения дневен ред.
Уважаеми колеги общински съветници,
По предварително обявения дневен ред имате ли предложения, допълнения?
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
24
0
0
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Общински съвет – Исперих прие следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи
за 2016 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2016 г.
2. Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Одобряване на план-сметка за разходите по третиране на битовите отпадъци
и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на
Община Исперих за 2017 г.
3.Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 12 за условията и реда за
съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих.
4. Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на помещения включени
в дълготрайните материални активи на „МБАЛ–Исперих" ЕООД, ЕИК 116504387 с адрес:
град Исперих, ул. „Ахинора“ №39, община Исперих.
5. Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих и Зейти Фераим – общински съветник.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Исперих в полза на ДФ
„Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за
изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие РД № 50-186 от
29.11.2016 и заповед № РД9-706 от 26.09.2016г. на Управляващия орган на ПРСР 2014 –
2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
6. Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Исперих
7. Докладнао записка от Метин Шефкет – общински съветник и Председател
на СНЦ « Народно Читалище Рома – Вазово 2007 г.»
Относно: Удължаване срока за възстановяване на предоставени финансови
средства в размер на 5 000 лв. От Община Исперих на СНЦ „Народно Читалище РомаВазово-2007год.“с. Вазово за кандидатстване за безвъзмездно финансово подпомагане по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020г.
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8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
9. Разни.

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи
за 2016 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2016 г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С Решение № 41 от 29.01.2016 г. на Общински съвет - Исперих е приет поименния
списък за капиталови разходи на община Исперих за 2016 г. и е изменен с Решение №
159 от 30.06.2016 г. и Решение № 215 от 29.09.2016 г.
Във връзка с постъпили доклади за включване на нови обекти и промяна в
стойностите на съществуващи обекти в инвестиционната програма на община Исперих,
както и относно изпълнение указанията на ФО–42/ 30.11.2016 на Министъра на
Финансите за отразяване на по детайлна информация за обектите финансирани със
средства от сметки за средства от Европейския съюз, е необходимо да се направи
следващата актуализация на поименния списък за капиталови разходи на община Исперих
за 2016 година, както следва:
При Първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих
Нови обекти:
Обект „Водогреен котел - ОУ "Васил Априлов", гр. Исперих”(II.3.1.2). С писмо
с Вх. № К-5184/09.12.2016 от ОУ „Васил Априлов”, гр. Исперих е постъпило искане за
дофинансиране за извършени разходи за капиталови разходи. Предвидените собствени
бюджетни средства на община Исперих за дофинансиране на този обект са на стойност 30
000 лв. За обезпечаването на разхода е предвидено намаление в планираната стойност на
Обект „Изработване на Общ устройствен план на община Исперих” (III.1.1.1).
Обект „Мобилна озвучителна апаратура” (II.1.2.2). Във връзка със сключен
договор за доставка на озвучителна техника за нуждите на община Исперих и предвид
предстоящо авансово плащане по същия е необходимо включването му в капиталовата
програма. Общата стойност на обекта, който и е предвиден за планиране в програмата е на
стойност 10 668 лв. За обезпечаването на разхода е предвидено намаление в планираната
стойност на Обект „Изработване на Общ устройствен план на община Исперих” (III.1.1.1).

Обект „Озвучителна апаратура за заседателна зала” (II.1.3.1). Във връзка със
сключен договор за доставка на озвучителна техника за нуждите на община Исперих и
предвид предстоящо авансово плащане по същия е необходимо включването му в
капиталовата програма. Общата стойност на обекта, който и е предвиден за планиране в
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програмата е на стойност 1 896 лв. За обезпечаването на разхода е предвидено намаление
в планираната стойност на Обект „Изработване на Общ устройствен план на община
Исперих” (III.1.1.1).
Обект „Озвучителна апаратура за ритуална зала” (II.6.2.1). Във връзка със
сключен договор за доставка на озвучителна техника за нуждите на община Исперих и
предвид предстоящо авансово плащане по същия е необходимо включването му в
капиталовата програма. Общата стойност на обекта, който и е предвиден за планиране в
програмата е на стойност 1 424 лв. За обезпечаването на разхода е предвидено намаление
в планираната стойност на Обект „Изработване на Общ устройствен план на община
Исперих” (III.1.1.1).
Обект „Компютри и хардуер” (II.1.1.1). в дейност „Държавни и общински
служби и дейности по изборите”. За нуждите по провеждане на изборите за президент и
вицепрезидент на Република България през 2016 беше необходимо закупуване на принтер
на стойност 472 лв. Средствата са осигурени от републиканския бюджет. За
обезпечаването на разхода е предвидено намаление на §§10-15 „Материали” в същата
дейност.
Актуализирани обекти:
Променя се наименованието на Обект „Основен ремонт на общински път (RAZ
1040 /ІІІ - 205, Исперих – Веселец/), участък "Свещари – Вазово - Райнино" от км. 7+200
до км. 8+600” (I.7.1.1) в Обект „Основен ремонт на общински път (RAZ 1040 /ІІІ - 205,
Исперих – Веселец/), участък "Свещари – Вазово - Райнино"(I.7.1.1). Стойността на обекта
остава същата.
Променя се наименованието на Обект „Основен ремонт на улици в населените
места в община Исперих” (I.5.1.2) в Обект „Основен ремонт на ул. "Йордан Йовков" с.
Китанчево"(I.5.1.2). Стойността на обекта остава същата.
Променя се наименованието на Обект „Проект „Превенция и реинтеграция на
деца в риск” (II.3.1.1) и се разпределя планираното финансиране от Европейския съюз от
29 730 лв. между следните обекти:
Обект „Компютри по Проект „Превенция и реинтеграция на деца в риск”
(II.3.1.1) на стойност 11 256 лв. и
Обект „Стопански инвентар по Проект „Превенция и реинтеграция на деца в
риск” (II.3.1.3) на стойност 18 114 лв.
Променя се наименованието на Обект „Подобряване на център, предоставящ
социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания в гр.Исперих” (II.4.1.2) в Обект
„Електромобил по Проект Подобряване на център, предоставящ социални услуги за
възрастни хора и хора с увреждания в гр.Исперих” (II.4.1.2). Стойността на обекта остава
същата.
Обект „ПУП на общински имоти” (III.1.1.3). Увеличава се стойността с 2 869
лв. За обезпечаването на разхода е предвидено намаление в планираната стойност на
Обект „Изработване на Общ устройствен план на община Исперих”
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Предлаганите промени в списъка на капиталовите вложения на община Исперих са
отразени в приложение № 1 към настоящата докладна, като общата рамка на капиталовите
разходи възлиза на – 3 048 326 лв.
Във връзка с обезпечаване на изплатените и предстоящи за изплащане разходи за
лихви до 31.12.2016 по изтегления заем от Фонд „ФЛАГ” в размер 1 500 000, отнасящ се
за собственото участие на община Исперих по проект „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Исперих” е необходимо увеличение на §§22-24 „Разходи за лихви по други
заеми от страната” с 121 000 лв. Остатъкът от главницата към 16.12.2016 е 1 192 000 лв.
Месечната главница по заема е 28 000 лв. Обезпечаването на разходите е предвидено с
увеличаване на плана на приходната част на бюджета на община Исперих с размера на
преизпълнение по някои подпараграфи,а именно: §§24-04 „Нетни приходи от продажби на
услуги, стоки и продукция” със 110 000 лв. и §§24-06 „Приходи от наеми на земя” със
140 000 лв. Разликата от преизпълнението за залага в увеличение на §§97-00 „Резерв за
непредвидени и неотложни разходи”
Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.52 от ЗДБРБ за 2016 г., чл. 124, ал. 2 и 3
и чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2016 г.
съгласно Приложение №1 на стойност 3 048 326 лв.
2. Намалява плана на разходите в дейност държавна отговорност „Държавни и общински
служби и дейности по изборите” при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§10-15 „Материали”с 472 лв.
3. Увеличава плана на приходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция” с 110 000
лв.
4. Увеличава плана на приходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§24-06 „Приходи от наеми на земя” с 140 000 лв.
5. Увеличава плана на разходите дейност общинска отговорност „Разходи за лихви” при
първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§22-24 Разходи за лихви по
други заеми от страната” с 121 000 лв.
6. Увеличава плана на резерва при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 129 000 лв.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на водещата комисия.
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Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „ Финансии и бюджет” проведено на 20.12.2016 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
съветници
6
6
0

„Въздържал се”
0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин , като председател на участваща комисия.
Айдън Хюсеин – Председателстващ на ПК по «Стопански дейности и
европейско развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
20.12.2016 г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка.

Общ
брой
членовете на ПК
7

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
7
7
0
0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Вутов , като председателстващ на участваща комисия.
Венелин Вутов – Председателстващ на ПК по « Образование, култура, спорт и
туризъм».
На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на
20.12.2016 г. от 14.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
съветници
5
5
0

„Въздържал се”
0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Мюсреф , като председател на участваща комисия.
Гюнел Мюсреф – Председателстващ на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на
20.12.2016 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
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Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
5
5

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към разглеждане на проекто решенията към докладната записка.
Въпроси, предложения, становища имате ли?
Няма.
Моля, да преминем към гласуване, което е поименно.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 22.12.2016г от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи
за 2016 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2016 г.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула

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

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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28.
29.

Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За

П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
24
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ
№251

На основание чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.52 от ЗДБРБ за 2016 г., чл. 124, ал. 2 и 3
и чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2016 г.
съгласно Приложение №1 на стойност 3 048 326 лв.
2. Намалява плана на разходите в дейност държавна отговорност „Държавни и общински
служби и дейности по изборите” при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§10-15 „Материали”с 472 лв.
3. Увеличава плана на приходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция” с 110 000
лв.
4. Увеличава плана на приходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§24-06 „Приходи от наеми на земя” с 140 000 лв.
5. Увеличава плана на разходите дейност общинска отговорност „Разходи за лихви” при
първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§22-24 Разходи за лихви по
други заеми от страната” с 121 000 лв.
6. Увеличава плана на резерва при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 129 000 лв.
7. На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета
на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седем дневен срок от
приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
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ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Одобряване на план-сметка за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места на Община Исперих за 2017 г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
Съгласно чл.62 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, такса за битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването
и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места.
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В съответствие с изискванията на чл.66, ал.1 от същия закон, общинска администрация
изготви план-сметка за финансовите разходи за дейностите по събирането, включително
разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за третирането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; и почистване
на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване.
В Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, на общините са вменени допълнителни
отговорности, с които се увеличават разходите по дейностите, включени в годишната плансметка, а именно:
- месечни отчисления за закриване и следексплоатационни грижи на регионалното
депо /чл.60 от ЗУО/, като размерът на тези отчисления е в левове за тон депониран отпадък
и е определен по реда на Наредба № 7 от 19.12.2013 за реда и начина за изчисляване и
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци – за 2017 г. размерът е 3,86 лв. / три лв. и 86 ст./;
- отчисления за изграждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци /чл.64
от ЗУО/, като размерът на тези отчисления е в левове за тон депониран отпадък и е
определен с Наредба № 7 от 19.12.2013 за реда и нач ина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци –
47,00 лв. / четиридесет и седем лв. / за 2017 г.
В зависимост от вида и характера на планираните разходи, същите са разпределени по
видове дейности в план-сметка /Приложения 1, 2 и 3/ към настоящата докладна записка.
Изготвена е план-сметка на разходите за дейностите по третирането на битовите отпадъци и
поддържане чистотата на териториите на населените места в община Исперих за 2017 г. на
обща стойност в размер на 1 232 850 лв. / един милион двеста тридесет и две хиляди
осемстотин и петдесет лв./
Предвид гореизложеното, предлагам Общинския съвет - Исперих да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл. 65, ал.1 от Закона за
управление на отпадъците и чл. 15, ал. 2 от Наредба № 11 на Общински съвет Исперих за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Исперих,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ:
1. Одобрява план-сметка на разходите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане чистотата на територията на населените места в Община Исперих за 2017 г., както
следва:
1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане на чистотата на територията на населените места в община Исперих за 2017 г.
/Приложение № 1/ в размер на 1 232 850 лв. / един милион двеста тридесет и две хиляди
осемстотин и петдесет лв./
1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на селата в община Исперих за 2017 година /Приложение № 2/ в
размер на 322 464 лв. / триста двадесет и две хиляди четиристотин шестдесет и четири лв. /
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1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на гр.Исперих за 2017 година /Приложение № 3/ в размер на 910 386
лв. / деветстотин и десет хиляди триста осемдесет и шест лв./
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Руфад.
Докладната записка е разгледана на заседание на постояните комисии.
Моля, да чуем становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на водеща комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „ Финансии и бюджет” проведено на 20.12.2016 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

на Гласували общински „ За”
съветници
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин , като председател на участваща комисия.
Айдън Хюсеин – Председателстващ на ПК по «Стопански дейности и
европейско развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
20.12.2016 г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка.

Общ
брой
членовете на ПК
7

на Гласували общински „ За”
съветници
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева , като председател на участваща комисия.
Росица Митева – Председателстващ на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 20.12.2016 г. от
13.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
съветници
7
7
0

„Въздържал се”
0
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Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси към вносителя.
Заповядайте г-н Мустафа.
Гюрсел Мустафа Кмет на с. Лъвино.
Имам въпрос към Кмет на Община Исперих. Кой отговаря за подръжката на
контейнерите.
Кмета на Община Исперих г-н Руфад отговори, че тези контейнери първо трябва да
се пазят от населението, но ако има повредени такива нека кметовете по населени места да
опишат това в докладни записки и ние като ръководство ще предприемем отстраняването
им.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Други въпроси към вносителя.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Заповядайте. Гласуването е явно.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
24
0
0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ
№252

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл. 65, ал.1 от Закона за
управление на отпадъците и чл. 15, ал. 2 от Наредба № 11 на Общински съвет Исперих за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Исперих,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ:
1. Одобрява план-сметка на разходите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане чистотата на територията на населените места в Община Исперих за 2017 г., както
следва:
1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане на чистотата на територията на населените места в община Исперих за 2017 г.
/Приложение № 1/ в размер на 1 232 850 лв. / един милион двеста тридесет и две хиляди
осемстотин и петдесет лв./
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1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на селата в община Исперих за 2017 година /Приложение № 2/ в
размер на 322 464 лв. / триста двадесет и две хиляди четиристотин шестдесет и четири лв. /
1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на гр.Исперих за 2017 година /Приложение № 3/ в размер на 910 386
лв. / деветстотин и десет хиляди триста осемдесет и шест лв./
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на
Кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седем дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
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ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 12 за условията и реда за
съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад Расим – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С Решение № 300 от 20.12.2013 година, протокол № 36 на Общински съвет –
Исперих е приета Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Исперих.
Във връзка с измененията и допълненията на Закона за публичните финанси (ДВ бр.
43 от 07.06.2016 г.) е необходимо Общински съвет –Исперих да приеме следните
изменения и допълнения на Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Исперих.
Спазени са изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове във връзка
с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, като проекта на Наредбата е
публикуван в официалната интернет страница на община Исперих на 18.11.2016 г. и е
организирано публично обсъждане на 19.12.2016 г., като по този начин е дадена
възможност на заинтересованите лица да се запознаят с него и да предложат мнения и
становища.
Приложения:
1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за условията и реда за
съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години
и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Исперих;
2. Мотивиран доклад;
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс,
чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за условията и реда
за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Исперих, приета с
Решение № 300 от 20.12.2013 година, протокол № 36 на Общински съвет – Исперих.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Исперих.
§ 1. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Кметът на община в процедура по финансово оздравяване изпраща проекта на бюджет
на общината за съгласуване от министъра на финансите.
(5) В рамките на срока по ал. 3 кметът на общината представя проекта на бюджет за
публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7
дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово
осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За
постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с
окончателния проект на бюджета, съгласно Приложение № 1 към настоящата Наредба.”

§ 2. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 числото „5” се заменя със „15”;
а) в т. 1 числото „5” се заменя с „15”;
б) в т. 2 числото „30” се заменя с „50”.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) При разглеждането от общинския съвет на бюджета на община в процедура по
финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на
бюджет на общината.”
3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

§ 3 В чл. 50 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по
показателите, по които е приет, придружен с доклад, и го внася за приемане от общинския
съвет в срок до 31 август на следващата бюджетна година. В случаите, когато Сметната
палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината
внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за
заверка на годишния финансов отчет на общината.”
2. В ал. 5 думите „31 декември” се заменят с „30 септември”.
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§ 4. В Приложение № 1 се правят следните изменения:
1. В т. 4 на Раздел I “Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта за
общински бюджет” думите „30 ноември на предходната година „ се заменят с „ до 20 работни дни
от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година”.
2. В т. 2 на Раздел II “Правила за провеждане на публично обсъждане на годишния отчет за
изпълнението на общинския бюджет” думите „31 декември „ се заменят с „ 30 септември „.

§ 5. В Приложение № 2 се правят следните изменения:
1. В т. 8 числото „30” се заменя с „50”.

Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата се приема от общинският съвет на основание ЗАКОНA за изменение
и допълнение на Закона за публичните финанси (Обн.,ДВ, бр. 43 от 07.06.2016 г.)

адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Руфад.
Моля, да чуем становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на водеща комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „ Финансии и бюджет” проведено на 20.12.2016 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
съветници
6
6
0

„Въздържал се”
0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева , като председател на участваща комисия.
Росица Митева – Председателстващ на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 20.12.2016 г. от
13.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
7

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
съветници
7
7
0

„Въздържал се”
0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
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Въпроси, предложения, становища по проекто решенията.
Няма.
Преминаваме към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
24
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ
№253
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс,
чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за условията и реда
за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Исперих, приета с
Решение № 300 от 20.12.2013 година, протокол № 36 на Общински съвет – Исперих.
Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.

Наредба 12
за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Исперих
/Наредбата е приета с Решение No 300 от Протокол No 36/ 20.12.2013 на
Общински съвет – Исперих, изменена и допълнена с Решение № 253 по Протокол № 23
от 22.12.2016 г./
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Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих и извънбюджетните
сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните
разпоредители с бюджети, други общини, финансови институции и местната общност.
(2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните средства, средствата от
Европейския съюз и чуждите средства при спазване принципите за управление на
публичните финанси: всеобхватност; отчетност и отговорност; адекватност;
икономичност; ефективност; ефикасност; прозрачност; устойчивост; законосъобразност,
определени в чл. 20 от Закона за публичните финанси.
Чл. 2. (1) Общинският бюджет е:
1. Годишен финансов план, който се съставя, приема, променя, изпълнява и отчита
съгласно Закона за публичните финанси. Бюджетът на община Исперих включва всички
постъпления и плащания за дейността на общината за съответната бюджетна година, с
изключение на постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметки за средства от
Европейския съюз, и на операциите с чужди средства, за които са обособени сметки за
чужди средства съгласно изискванията на Закона за публичните финанси.
2. Документ за финансовата политика на общината.
3. Основен документ за обезпечаване и ръководство за оперативно управление на
приетите политики на общината.
(2) В състава на общинския бюджет влизат: бюджетът на първостепенния разпоредител,
бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, в. т. ч. и на делегирани бюджети.
(3) С общинският бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местните,
делегирани от държаната дейности и държавни дейности, дофинансирани с приходи с
общински характер в интерес на местната общност.
(4) Кметът на общината организира и ръководи съставянето, внасянето в общинския съвет
и изпълнението на бюджета на общината.
Чл. 3. (1) Бюджетът на общината се съставя и изпълнява за една бюджетна година.
(2) Бюджетната година започва на 1 януари и приключва на 31 декември на съответната
година.
(3) Бюджетът се съставя в български левове.
(4) Бюджетът на общината се приема от общинския съвет по реда на Закона за публичните
финанси.
Чл. 4. (1) Разпоредител с бюджет е съответният ръководител на бюджетната
организация.
(2) Първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Община Исперих е кметът на
общината.
(3) Правомощия на първостепенен разпоредител с бюджет може да се делегират от
първостепенния разпоредител с бюджет на негов заместник или секретаря на общината.
Конкретните права и задължения по делегирането се определят със заповед.
Делегирането не освобождава съответния първостепенен разпоредител с бюджет от
отговорност за изпълнението на делегираните правомощия.
(4) Разпоредители с бюджет от по-ниска степен са тези, чиито бюджети се включват в
бюджета на съответния разпоредител с бюджет от по-висока степен.
(5) Разпоредителите с бюджет от втора степен по бюджета на Община Исперих се
определят от общинският съвет по предложение на кмета на общината.
(6) За разпоредител с бюджет от по-ниска степен може да бъде определен и ръководителят
на структурно звено на бюджетна организация, което не е юридическо лице.
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(7) Второстепенни разпоредители с бюджет прилагат делегиран бюджет в случаите,
когато това е определено със закон, както и когато въз основа на закон са определени от
първостепенния разпоредител с бюджет да прилагат делегиран бюджет.
(8) Първостепенният разпоредител с бюджет упражнява контрол върху процесите по
планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с
бюджет от по-ниска степен.
Чл. 5. Основните показатели на бюджетите и сметките за средства от Европейския
съюз са приходите, помощите и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения,
бюджетното салдо и финансирането на бюджетното салдо.
Чл. 6. При формиране на приходната част на бюджета на община Исперих,
общинският съвет определя постъпленията от:
1. местни данъци;
2. местни такси;
3. предоставяните от общината услуги и права;
4. управлението и разпореждането с общинско имущество;
5. глоби и имуществени санкции;
6. лихви, неустойки и други неданъчни приходи;
Чл. 7. (1) Разходите по бюджетите на разпоредители с бюджет се класифицират по
показатели въз основа на икономически и функционален признак.
(2) В разходната част на общинския бюджет се предвиждат средства за финансиране на
местни и делегирани от държавата дейности, както и за дофинансиране на делегирани от
държавата дейности.
(3) Постъпленията от приватизацията могат да се разходват само за придобиване и
основен ремонт на дълготрайни активи, за разходи, свързани с приватизационния процес,
както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и
техническа инфраструктура.
Чл. 8. (1) Бюджетният процес включва дейностите по съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, по съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета.
(2) Бюджетният процес се управлява от общинския съвет и кмета на общината.
Раздел ІІ
Финансова политика и управление
Чл. 9. Финансовата политика на общината представлява система от цели, принципи
на управление и правила по отношение на бюджета на общината, бюджетния процес и
финансовите взаимоотношения. Целите на общината се състоят от заложените в
общинския план за развитие на Община Исперих и оперативните годишни цели.
Чл. 10. Основна цел на финансовата политика на общината е поддържане на
финансова основа, достатъчна за предоставяне на такова равнище на общинските услуги,
което напълно да отговаря на потребностите и на възможностите на местната общност.
Чл. 11. Финансовата политика гарантира способността на общината да устоява на
неблагоприятни икономически въздействия, да отговаря своевременно и адекватно на
промени в потребностите на местната общност по отношение на предоставяните публични
услуги, да поддържа добра кредитна способност и стабилно финансово състояние.
Чл. 12. Политиката по текущия бюджет на Община Исперих включва следните
насоки:
1. Общината финансира текущите си разходи с текущи приходи и с остатъци от минали
периоди;
2. Текущите разходи и приходи при необходимост се преразглеждат и/или актуализират;
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3. Бюджетният излишък в края на годината, без средствата които имат целеви характер
може да се използва за капиталови разходи през следващата бюджетна година, само ако
няма неразплатени или просрочени задължения;
4. Общината не финансира самостоятелно услуги или обекти с регионално значение;
Чл. 13. (1) Общината изготвя тригодишни прогнози за приходите си, които
актуализира ежегодно.
(2) Общината създава условия и организация за упражняване на правомощията по
администриране на данъчните и неданъчните приходи.
(3) По предложение на Кмета на общината, Общинският съвет определя такси и цени на
услуги в случаите, когато ясно са определени потребителите на услугата и при спазване на
принципите, заложени в Закона за местните данъци и такси. Размерите на таксите и
цените на услуги могат да се актуализират като се отразява инфлационното влияние върху
разходите, необходимостта от подобряване качеството на услугите, влиянието на
макроикономическата обстановка и други фактори.
Чл. 14. (1) Общината поддържа такова равнище на разходите, което ще способства
за предоставянето на основни публични услуги и осигуряването на обществения ред и
сигурност.
(2) Общината разработва тригодишна прогноза за разходите, която се актуализира
ежегодно.
(3) Прогнозирането на разходите се извършва на основата на хронологическия подход,
при отчитане на специфичните особености за текущата година и проверки на
фактически извършени разходи.
(4) Общината поддържа резерви, които да намаляват необходимостта от краткосрочно
кредитиране и предпазват от ограничаване на разходите при неблагоприятни
икономически въздействия.
Чл. 15. (1) Общината може да поема дългосрочен дълг за инвестиционни разходи в
случаите, когато тези разходи не могат да се финансират с бюджетни приходи.
(2) Общината ползва всички собствени приходи като източник за изплащане на дълга:
(3) Общината поема краткосрочен дълг единствено за финансиране на временен бюджетен
недостиг, като поетият дълг трябва да се възстанови в рамките на годината, в която е поет.
(4) Общината може да финансира временния бюджетен недостиг с:
1. Безлихвени заеми от държавния бюджет;
2. Заеми от финансови институции.
Чл. 16. Част от временно свободния финансов ресурс, формиран по време на
изпълнение на бюджета на Общината за съответната календарна година, може да бъде
депозиран в банкова институция при наличие на осигурен оперативен ресурс от парични
средства за финансиране на дейностите утвърдени от Общинския съвет, с цел ефикасно
финансово управление и увеличаване постъпленията по приходната част на бюджета.

Раздел ІIІ
Фискални правила
Чл. 17. Общинският съвет и кметът при съставянето, приемането и изпълнението
на бюджета на общината спазват съответните фискални правила по Закона за публичните
финанси.
Чл. 18. Средносрочната цел за бюджетното салдо по бюджета на общината,
изчислено на касова основа, е придържане към балансирано бюджетно салдо.
Чл. 19. (1) Годишният размер на плащанията по общинския дълг за общината във
всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на
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собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години,
изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на
общината.
(2) Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции не
може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна
субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.
(3) Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите главници, лихви,
такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг.
(4) Когато предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е предмет на рефинансиране,
е дължимо на дата, предхождаща датата на поемане на рефинансиращия дълг, общината
задължително заделя паричен резерв за предстоящото плащане по съществуващия дълг в
рамките на размера, определен по ал. 1.
(5) В ограничението по ал. 1 не се включва дългът на общините по временни безлихвени
заеми и по предоставените им заеми от други лица от сектор „Държавно управление”.
(6) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определя
максимален размер на дълга, който може да бъде поет от общината през бюджетната
година извън ограниченията по ал. 1 и извън случаите по ал. 5 за авансово финансиране на
плащания по проекти, финансирани със средства на Европейския съюз.
Чл. 20. Община Исперих представя в Министерство на финансите информация за
състоянието и движението на дълга на общината, включително за намеренията за поемане
на дълг, както и за издаване на гаранции, по ред и в срокове, определени от министъра на
финансите.
Чл. 21. С решението за приемане на общинския бюджет за съответната година
общинският съвет определя:
1. Максималния размер на новия общински дълг;
2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината;
3. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на
бюджетната година.
Чл. 22. Дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг
съставляват приоритетно задължение на общинския бюджет.
Раздел ІV
Структура на общинския бюджет
Чл. 23. (1) Общинският бюджет включва:
1. приходи от:
а) местни данъци – при условие, по ред и в граници, установени със закон;
б) такси – при условия и по ред, установени със закон;
в) услуги и права, предоставяни от общината;
г) разпореждане с общинска собственост;
д) глоби и имуществени санкции;
е) лихви и неустойки;
ж) други постъпления;
з) помощи и дарения;
2. разходи за делегирани от държавата дейности и за местните дейности, както и
във функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация, за:
а) персонал;
б) издръжка;
в) лихви;
г) помощи и обезщетения за домакинства;
д) текущи субсидии;
е) капиталови разходи.
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3. бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки
за средства от Европейския съюз;
4. бюджетно салдо;
5. финансиране.
Чл. 24. (1) По бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет не се
предвиждат приходи, с изключение на помощи и дарения.
(2) Алинея 1 не се прилага за делегираните бюджети.
Чл. 25. Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по
ред, определен от общинския съвет и от определените със закон компетентни органи
/Приложение № 1/
Раздел V
Взаимоотношения на общинския бюджет с
държавния бюджет и с други бюджети и сметки
Чл. 26. (1) Бюджетните взаимоотношения, включително размерът им по видове
между общинските бюджети и държавния бюджет, се определят със Закона за държавния
бюджет за съответната година.
(2) Бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променят по реда на Закона за
публичните финанси, въз основа на друг закон или акт на Министерския съвет, ако това е
предвидено със закон.
Чл. 27. (1) Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния
бюджет включват:
1. Трансфери за:
а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;
б) местни дейности, включително обща изравнителна субсидия;
в) целева субсидия за капиталови разходи;
г) други целеви разходи;
д) финансови компенсации от държавата;
2. временни безлихвени заеми.
(2) В общинския бюджет се включват и бюджетните взаимоотношения с други бюджети и
сметки за средства от Европейския съюз.
(3) Средствата по ал. 1, т. 1 се предоставят въз основа на Закона за държавния бюджет за
съответната година и/или с акт на Министерския съвет.
(4) Средствата по ал. 1, т.1, букви „а“, „б“ и „в“ се предоставят в срокове, определени със
Закона за държавния бюджет за съответната година.
Чл. 28. (1) Държавата финансира делегираните на общината държавни дейности с
обща субсидия за тези дейности.
(2) Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности се определя
въз основа на приети от Министерския съвет стандарти за финансиране и натурални
показатели за съответната дейност.
Чл. 29. Общата изравнителна субсидия за местни дейности е предназначена да
осигури минимално равнище на местните услуги в общината. Механизмът за
разпределението на общата изравнителна субсидия по общини се определя със Закона за
държавния бюджет за съответната година.
Чл. 30. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи и Механизмът за
неговото разпределение по общини се определят от Закона за държавния бюджет за
съответната година.
Чл. 31. (1) При извършване на промени по реда на Закона за публичните финанси,
размерът на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет се смята за
изменен от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.
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(2) Промените по показателите на общинския бюджет в резултат на получени като
трансфер или временен безлихвен заем средства от държавния бюджет и от други
бюджети и сметки се извършват, без да е необходимо решение на общинския съвет.
Раздел VI
Съставяне на бюджетна прогноза за местните
дейности за следващите три години и на
общинския бюджет
Чл. 32. (1) Кметът на общината организира съставянето на бюджетната прогноза и
на бюджета на общината при спазване на указанията по чл. 67, ал. 6 от Закона за
публичните финанси.
(2) В бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за:
1. общинските сметки за средствата от Европейския съюз – по основни показатели;
2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от
общината;
3. приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 от Закона за публичните
финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно
управление” и чийто операции и средства не са включени в общинския бюджет;
4. финансите на контролираните от общината дружества и други лица,
включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната
динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на
дивидента на общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други
предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския
съюз;
5. очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за
лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и
до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени
или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители,
които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.
(3) Министърът на финансите може да дава указания относно обема, формата и
съдържанието на информацията по ал. 2.
(4) Министерството на финансите може да изисква от съответната община да му
предостави информация по ал. 2.
Чл. 33. (1) Кметът на общината разработва бюджетната прогноза на общината на
базата на:
1. указанията по чл. 67, ал. 6 и по чл. 82, ал. 4 от Закона за публичните финанси;
2. допусканията за развитието на района;
3. приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и
общинския план за развитие;
4. фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси;
5. предложенията на местната общност;
6. предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет, както и на
бюджетните организации с общинска собственост.
(2) Общинският съвет одобрява бюджетната прогноза по предложение на кмета на
общината.
(3) Кметът на общината представя в Министерството на финансите бюджетната прогноза
в сроковете, определени с бюджетната процедура.
Чл. 34. Кметът на общината разработва проекта за общински бюджет по
показателите по чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси, със съдействието на
кметовете на кметства и кметските наместници на базата на:
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1. одобрената от Министерски съвет средносрочна бюджетна прогноза,
включително размера на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с
общините;
2. разпределението на дейностите и определените натурални и стойностни
показатели за делегираните от държавата дейности, съобразно съответните специални
закони;
3. разчитане на средства за съфинансиране и/или авансово финансиране на проекти
по Европейски програми;
4. преглед на местните данъци и такси, цени на услуги и наеми;
5. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;
6. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на
ангажименти за разходи;
7. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на
нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските
гаранции към края на бюджетната година;
8. задълженията по национални и регионални програми и проекти;
9. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена
основа;
10. предложенията на местната общност;
11. приетите през годината решения на общинския съвет;
12. предложенията на кметовете, кметските наместници, директори на дирекции в
общинската администрация и ръководителите на звената на бюджетна издръжка;
13. други оценки и прогнози.
(2) / отменено с Решение № 253 по Протокол № 23 от 22.12.2016 г./
(3) Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджета на
общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и
прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси в срок до 20 работни дни от
обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година.
/4/ нова приета с Решение № 253 по Протокол № 23 от 22.12.2016 г. Кметът на
община в процедура по финансово оздравяване изпраща проекта на бюджет на общината
за съгласуване от министъра на финансите.
(5) нова приета с Решение № 253 по Протокол № 23 от 22.12.2016 г. В рамките на
срока по ал. 3 кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане
от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни
предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово
осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет.
За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет
заедно с окончателния проект на бюджета, съгласно Приложение № 1 към настоящата
Наредба.”
Раздел VІI
Приемане на бюджета на общината
Чл. 35. (1) Проектът на бюджета се разглежда от общинския съвет.
(2) Общинският съвет приема с решение бюджета на общината по показателите по чл. 45,
ал.1 от Закона за публичните финанси, в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета.
Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват
на приетите със Закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други,
относими за общината показатели и разпоредби.
(3) С решението по ал. 2 общинският съвет одобрява и:
1. / изменено с Решение № 253 по Протокол № 23 от 22.12.2016 г./ максималния
размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината
по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не
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могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи,
финансирани за сметка на помощи и дарения;
2. / изменено с Решение № 253 по Протокол № 23 от 22.12.2016 г./ максималния
размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като
наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50
на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години;
ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на
помощи и дарения;
3. Размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат
разплатени от бюджета за текущата година;
4. размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през
бюджетната година;
5. лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския
дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
6. разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи,
определена със Закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за
строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални
дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране
и за плащания по заеми за капиталови разходи;
7. други __________показатели, включително такива, определени в Закона за
държавния бюджет за съответната година;
8. индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;
9. актуализирана бюджетна прогноза;
(4) Целевата субсидия за капиталови разходи по ал. 3, т. 6, определена от Закона за
държавния бюджет за съответната година, може да се разпределя за делегирани от
държавата дейности и/или за местни дейности. За сметка на тази субсидия могат да се
предвиждат капиталови разходи и за делегираните бюджети. Разпределението й се
одобрява с решение на общинския съвет.
(5) нова приета с Решение № 253 по Протокол № 23 от 22.12.2016 г. При разглеждането
от общинския съвет на бюджета на община в процедура по финансово оздравяване се
обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на общината.”
/6/ Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определи:
1. друг размер на ограниченията по ал. 3, т. 1 и 2;
2. общинските бюджети да включват и други показатели.
(7) Бюджетът на общината се разпределя по тримесечия и разпределението се утвърждава
от кмета на община Исперих.
Чл. 36. С общинския бюджет може да се предвиди резерв за непредвидени и
неотложни разходи в размер на до 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на
общината.
Чл. 37. По решение на общинския съвет делегираните от държавата дейности могат
да се финансират допълнително със средства от собствените приходи и от изравнителната
субсидия на общината.
Чл. 38. Бюджетът на общината се публикува на интернет страницата на общината в
срок до 10 работни дни след приемането му от общинския съвет. Бюджетът на общината
се предоставя на Сметната палата и на Министерство на финансите в срок до един месец
след приемането му. На Министерството на финансите и на Сметната палата се
предоставя информацията за одобрените показатели по чл. 94, ал. 3 от Закона за
публичните финанси по ред, определен от министъра на финансите.
Чл. 39. (1) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет не
бъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на общината се събират в
съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в размери не по-големи от
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размера на разходите за същия период на предходната година, и при спазване на
фискалните правила по Закона за публичните финанси.
(2) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет е приет от
Народното събрание, за периода до приемането на бюджета на общината от общинския
съвет, месечните разходи за делегираните от държавата дейности се извършват в размери
не по-големи от утвърдените със Закона за държавния бюджет за съответната година
бюджетни взаимоотношения на общината, а разходите за местни дейности се извършват в
размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година.
Раздел VІІI
Изпълнение на общинския бюджет
Чл. 40. (1) Изпълнението на бюджета на община Исперих се организира от кмета
на общината чрез второстепенни разпоредители с бюджет, финансирани от и чрез
общинския бюджет.
(2) В рамките на своята компетентност през бюджетната година общинския съвет може да
открива, закрива или преструктурира бюджетни звена в общината, финансирани със
собствени приходи.
(3) Финансовите последици от решенията на общинския съвет по ал. 2, както и тези,
свързани с освобождаване на отделни категории лица от заплащане на определени
публични задължения към общината, са за сметка на собствените приходи и/или на
разходите за местни дейности по бюджета на общината.
Чл. 41. (1) Приходите по бюджета на общината се събират от общинската
администрация, освен когато със закон е предвидено друго.
(2) Приходите от приватизация постъпват по бюджета на общината, като наличните
остатъци по сметките за постъпления от общинската приватизация към 31.12.2013 година
се прехвърлят като трансфер по бюджета на общината до 31.01.2014 година.
Чл. 42. (1) Промени по бюджета на общината през бюджетната година и в размера
на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет се извършват при
условията и реда на Закона за публичните финанси и на Закона за държавния бюджет за
съответната година.
(2) Промените по бюджета на общината, извън тези по чл. 56, ал. 2 от Закона за
публичните финанси, се одобряват от общинския съвет. Промените, засягащи
делегираните от държавата дейности, се одобряват при спазване на ограниченията по чл.
125, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
(3) Общинският съвет може да одобрява компенсирани промени между показатели на
капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от
целевата субсидия, определена със Закона за държавния бюджет за съответната година,
като промените се одобряват само в рамките на бюджетната година.
(4) С решение Общински съвет може да даде съгласие кмета на общината да извършва
компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между
отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със Закона
за държавния бюджет за съответната година, също така и вътрешни компенсирани
промени между показатели за капиталови разходи, както и между отделни обекти,
финансирани от други източници в рамките на текущата година.
(5) Кметът на община Исперих отразява промените по бюджета на общината, съответно
по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него.
(6) С настоящата Наредба /в Приложение № 2 към Наредбата/ са определени условията и
редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл.
94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси.
Чл. 43. (1) Общинският съвет може доколкото със закон не е предвидено друго, да
оправомощи кмета на общината да извършва компенсирани промени.
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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;
2. в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност
или от една в друга, без да изменя общия размер на разходите;
(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 кметът издава заповеди.
(3) Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по
бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на
промените по ал. 1.
(4) След извършване на промени по реда на ал. 1, както и на тези по чл. 112, ал.5 от Закона
за публичните финанси, кметът представя на общинския съвет актуализирано
разпределение на променените бюджети тримесечно под формата на приложения за
приходната и разходната част на бюджета.
Чл. 44. Временно свободните средства по бюджета на общината могат да се
ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други
плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните
от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се
спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси,
като не се променя предназначението на средствата в края на годината.
Чл. 45. (1) Капиталови разходи, извън тези, финансирани за сметка на целевата
субсидия за капиталови разходи и други трансфери от държавния бюджет, може да се
извършват за сметка на приходи по бюджета на общината и при спазване изискванията на
ал. 2 и 3 от чл. 127 от Закона за публичните финанси, както и чрез поемането на дълг по
реда на Закона за общинския дълг, при спазване на приложимите за общините фискални
правила и ограничения по Закона за публичните финанси.
(2) Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за
финансиране на изграждането, за 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.
(3) Текущи разходи за местни дейности не може да се финансират за сметка на поемането
на дългосрочен дълг от общината.
Чл. 46. Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения
за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми
или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.
Чл. 47. (1) Общината възстановява в държавния бюджет неусвоените средства от
целеви трансфери в срок до 31 януари на следващата бюджетна година.
(2) Постъпилите по бюджетите на общините средства от целеви субсидии за капиталови
разходи, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, се разходват за
същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в
държавния бюджет в срок до 20 декември.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато със Закона за държавния бюджет за съответната
година или с акт на Министерския съвет е определено друго.
Чл. 48. (1) Кметът на общината може да ограничава или да спира финансирането на
бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при
нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване.
(2) Прилагането на ал. 1 не може да води до преустановяване на дейността на засегнатата
бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на
произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения.
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Раздел IX
Текущо наблюдение и контрол
Чл. 49. (1) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на
изпълнениетона общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския
съюз.
2) Кметът представя в общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на
общината, сметките за средства от Европейския съюз за полугодието в срок да 30
септември.
(3) Кметът на общината представя и допълнителна информация след получени указания
от Министерството на финансите.
(4) Кметът на общината информира местната общност за изпълнението на бюджета и
сметките за средствата от Европейския съюз, като след приемане от общинския съвет на
отчетите към полугодието и към края на бюджетната година, същите се правят достъпни
за обществеността на страницата на общината.
(5) За целите на настоящата Наредба, кметът на общината може да упълномощи
длъжностни лица от общинската администрация да осъществяват функции по текущо
наблюдение и контрол.
Раздел X
Отчет на общинския бюджет
Чл. 50. (1) изменен с Решение № 253 по Протокол № 23 от 22.12.2016 г./ Кметът на
общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които
е приет, придружен с доклад, и го внася за приемане от общинския съвет в срок до 31
август на следващата бюджетна година. В случаите, когато Сметната палата извършва
финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане
одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на
годишния финансов отчет на общината.”
(2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:
1. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;
2. отчетната информация по чл. 137, ал. 1, т. 1 и 2 и 3 от Закона за публичните финанси;
3. друга отчетна информация.
(3) В доклада по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели,
както и за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал.3 от Закона за публичните финанси.
(4) Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на отчета по ал. 1
от местната общност, като оповестява датата на обсъждане най-малко 7 дни
предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово
осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет,
съгласно Приложение № 1.
(5) / изменен с Решение № 253 по Протокол № 23 от 22.12.2016 г./ Общинският съвет
след обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал. 1 не по-късно от 30 септември на
годината, следваща отчетната година.
(6) Приетият отчет по ал. 5 и отчетът за сметките за средства от Европейския съюз по ал.
2, т. 1 се публикуват на интернет страницата на общината.
Раздел XI
Средства от Европейския съюз и чужди средства
Чл. 51. (1) Средствата от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране се
администрират и управляват от общината и нейните разпоредители с бюджети чрез
сметки за средства от Европейския съюз.
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(2) Сметките за средства от Европейския съюз са финансово-правна форма за получаване,
разпределяне и разходване от бюджетните организации на средства от Европейския съюз
и свързаното с тях съфинансиране.
(3) Средствата от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране може да постъпват
и да се разходват чрез бюджета на общината, когато това е предвидено със закон или с акт
на Министерския съвет.
(4) Министърът на финансите може да определи режимът на сметките за средства от
Европейския съюз да се прилага и за средства по други международни програми и
договори, доколкото с нормативен акт не е предвидено друго.
(5) Общината и нейните разпоредители с бюджетни средства имат самостоятелни сметки
за отчитане на средствата от Европейския съюз, за които се изготвя обобщен касов и
счетоводен отчет.
Чл. 52. (1) Сметките за средства от Европейския съюз се съставят в български
левове.
(2) Сметките за средства от Европейския съюз не се включват в общинските бюджети. За
тях се съставят, утвърждават и актуализират разчети.
(3) Разчетите за сметката за средствата от Европейския съюз на общината се изготвят и
актуализират от кмета на общината и се утвърждават от общинския съвет.
(4) Чрез сметката за средства от Европейския съюз на общината може да се извършва и
авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз под формата на безлихвени заеми, гласувани от общинския съвет.
(5) За авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз може да се отпускат временни безлихвени заеми от бюджета на
общината с решение на общинския съвет.
(6) Срокът за погасяване на заемите се обвързва със сроковете на ползването на
съответното финансиране със средства от Европейския съюз и свързаното с тях
национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.
(7) В случаите на отказ на финансиращия орган да верифицира разходите, извършени с
ползван заем същият се трансформира в трансфер в съответствие с ДДС № 7 от 04.04.2008
г. на Министерство на финансите.
Чл. 53. Разпоредители със сметки за средства от Европейския съюз са
ръководителите на бюджетни организации, в съответствие с ал. 5 на чл. 51 от Наредбата.
Чл. 54. (1) Средствата за плащания по бюджетите и сметките за средства от
Европейския съюз, както и допустимите и приложими форми на финансиране по реда на
Закона за публичните финанси могат да се използват за финансиране на плащания по
съответните програми и проекти, включително и в случаите, когато не е постъпило или не
е разполагаемо за плащания полагащото се финансиране от Европейския съюз или от
съответния донор или кредитор по други международни програми и договори.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага, при условие че не противоречи на съответното
законодателство на Европейския съюз, на договорите, условията и изискванията на
програмите и проектите.
Чл. 55. (1) Чуждите средства се администрират и управляват от бюджетните
организации чрез сметки за чужди средства, които са финансово-правна форма за
получаване, съхраняване разпределяне и разходване от бюджетните организации на чужди
средства.
(2) Сметките за чужди средства се прилагат, доколкото операции с чужди средства не се
извършват чрез съответните бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз.
(3) Сметките за чужди средства не се включват в общинските бюджети. За тях не се
съставят и утвърждават бюджети и разчети.
(4) Чрез сметките за чужди средства не може да се извършват и отчитат други дейности
освен администрирането на чужди средства и дейността на съответните държавни органи
по принудително изпълнение и конфискуване на активи и последващото управление и
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разпределение на
законодателство.

събраните

средства

съгласно

изискванията

на

приложимото

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Наредбата се приема от общинският съвет на основание чл. 82, ал. (1) от Закона
за публичните финанси и влиза в сила от 01.01.2014 г. В частта за бюджетния процес
влиза в сила от датата на приемането й.
§2. Разпоредбите на настоящата наредба могат да бъдат изменяни, допълвани или
отменяни само по реда на тяхното приемане.
§3. Отменя действащата към момента Наредба за съставянето, изпълнението и
отчитането на общинския бюджет, приета с Решение № 83 от 16.12.2004 година, протокол
№ 15 на Общински съвет – Исперих.
§4. Наредбата е приета с Решение No 300 от Протокол No 36/ 20.12.2013 на
Общински съвет – Исперих, изменена и допълнена с Решение № 253 по Протокол № 23
от 22.12.2016 г.
Приложение № 1 към чл. 25, чл. 34, ал. 2 и чл. 50, ал.4 от настоящата Наредба
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА
ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ И ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ
БЮДЖЕТ
I. Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта за общински
бюджет
1. Проектът за общински бюджет се публикува на страницата на общината.
2. Кметът __________на общината организира изготвянето на материал, представляващ
основните показатели на документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се
предоставя на участващите в обсъждането.
3. В местен вестник се публикува обява, съдържаща датата и мястото на публичното
обсъждане на проекта за общински бюджет.
4. /изменен с Решение № 253 по Протокол № 23 от 22.112.2016 г./ Срокът за провеждане
на публичното обсъждане на проекта за бюджет за съответната година е „ до 20 работни
дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година”.
5. Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди
провеждането му.
6. Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в
деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното
обсъждане.
7. За постъпилите предложения по т. 6 и предложенията, направени по време на
публичното обсъждане, се съставя протокол, който е неразделна част от проекта за
общински бюджет при разглеждането му на заседание на общинския съвет.
II. Правила за провеждане на публично обсъждане на годишния отчет за
изпълнението на общинския бюджет
1. Годишният отчет за изпълнението на общинския бюджет се публикува на страницата на
общината.
2. /изменен и допълнен с Решение № 253 по Проткол № 23 от 22.12.2016 г./ Срокът за
приемане от общинския съвет на годишния отчет за изпълнение на общинския бюджет за
съответната година е 30 септември на следващата година.
3. Кметът на общината организира изготвянето на материал, представляващ основните
показатели в документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се представя на
участниците в обсъждането.
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4. Кметът на общината внася отчета за изпълнението на общинския бюджет за
разглеждане от общинския съвет.
5. Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на отчета по т.4,
като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет
страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване.
6. В публичното обсъждане вземат участие всички заинтересовани страни - синдикати,
бизнес организации, неправителствени организации и други лица
7. Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета могат да се предоставят в
деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното
обсъждане.
8. За постъпилите становища, както и за изразените мнения по време на публичното
обсъждане се съставя протокол, който се разглежда от Постоянните комисии на
общинския съвет заедно с разглеждането на отчета.
Приложение № 2 към чл. 42, ал. 6 от настоящата Наредба
Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение,
оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5 от
Закона за публичните финанси /свързани с поетите ангажименти и
възникналите задължения/
1. Общината изготвя консолидирана справка за поетите ангажименти и възникнали
задължения.
2. Общинският съвет одобрява с тригодишната бюджетна прогноза на общината
индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани през съответната година по бюджета на общината и за
максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през
съответния период.
3. Второстепенните разпоредители изготвят и предоставят на общината справка за
ангажиментите заедно с Отчета за касовото изпълнение на бюджета.
4. Разпоредителите с бюджетни средства на общината изготвят справката като се
съобразяват с условията за поет ангажимент дадени с указание ДДС № 4 от 01.04.2010г.
на Министерството на финансите. Поемане на ангажимент е налице, когато в резултат на
сключен договор, международно споразумение, нормативен акт, решение на държавен,
общински или съдебен орган или въз основа на друг документ се ангажира (обвързва)
бюджет, извънбюджетна сметка или фонд на бюджетното предприятие с бъдещо плащане
(плащания) на конкретно определима сума (суми) към конкретно определено лице (лица)
при бъдещо изпълнение или наличие на определени условия и обстоятелства, засягащи
съответното лице-получател на сумата (например насрещно изпълнение на задълженията
по договор и др.).
5. Разчитането на разходите при съставяне на бюджета за съответната бюджетна
година включват остатъка от поетите ангажименти, отразени в Годишния финансов отчет
на общината за предходната година, които ще се реализират през текущата година,
неразплатени задължения от предходната година и новите задължения, които ще бъдат
поети.
6. Наличния ангажимент в края на всеки отчетен период е размера на определената
сума в договора, намалена с начислените задължения.
7. Разходите за консумативи, вода, ток, отопление и договори с единични цени на
разплащане се отчитат като текущ ангажимент и текущ разход за бюджетната година.
8. / изменен и допълнен с Решение № 253 по Проткол № 23 от 22.12.2016 г./ За
спазване на изискванията на чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси, наличните
ангажименти към края на годината да не надвишават 50 на сто от средногодишния размер
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на отчетените разходи за последните четири години, не следва да се поемат ангажименти
без осигурено финансиране.
9. При отразяване на ангажиментите и задълженията да се прилагат указанията на
Министерство на финансите.

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на помещения включени
в дълготрайните материални активи на „МБАЛ–Исперих" ЕООД, ЕИК 116504387 с
адрес: град Исперих, ул. „Ахинора“ №39, община Исперих
Заседанието се води от заместник Председателя на Общински съвет Исперих г-н
Вутов.
Венелин Вутов - Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Димитров.
Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Едноличен собственик на капитала на дружеството „МБАЛ –Исперих" ЕООД е
Община Исперих чийто права се упражняват от Общински съвет Исперих. Едноличният
собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички
въпроси във връзка с дейността на същото включително да определя и контролира
разходите на дружеството и извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на
нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и устава.
Причина налагаща приемането на настоящото решение е необходимостта от
актуализиране на основната наемна цена за 1 кв.м. площ при отдаване под наем на
помещения включени в дълготрайните материални активи на „МБАЛ –Исперих" ЕООД,
ЕИК 116504387 с адрес: град Исперих, ул. „Ахинора“ №39, община Исперих. Целта която
се поставя с актуализацията е реално определени наемни цени при отдаване под наем на
имуществото на дружеството.
Увеличаването на размера на наемните цени е възможност, която би могла да се
отрази положително на приходите в бюджета на дружеството.
Очакваните резултати след изменение на началната месечна наемна цена в лева за
отдаване под наем за 1 кв.м реална площ на помещения на дружеството са:
– актуални цени за отдаване под наем за 1 кв.м реална площ на имуществото на
дружеството;
– възможност на лекарите да заплащат реалната цена за ползваните помещения;
– увеличаване приходите от наеми на „МБАЛ –Исперих" ЕООД.
Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе
следните
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Р Е Ш Е Н И Я:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 147, ал.2 от ТЗ и чл. 102, ал.3 и
ал.4 от ЗЛЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. 1. Определя основна месечна наемна цена за 1 кв.м. площ в размер на 30
(тридесет) лева при отдаване под наем на помещения включени в дълготрайните
материални активи на „МБАЛ –Исперих" ЕООД, ЕИК 116504387 с адрес: град Исперих,
ул. „Ахинора“ №39, община Исперих, област Разград.
2. При сключване на договори за наем с наематели на основание чл.102, ал.3 от
ЗЛЗ наемната цена да се преобразува съгласно чл.102, ал.4 от ЗЛЗ съответно по цени в
размер на 10 (десет) на сто от наемната цена, определена от Общински съвет Исперих
равняваща се на 3 (три) лева за 1 кв.м. реална площ.
3. Актуализацията на наемната цена за ползване на 1 кв.м. площ от помещения
включени в дълготрайните материални активи на „МБАЛ-Исперих" ЕООД влиза в сила от
01.01.2017г.
ІІ. Възлага на Управителя на „МБАЛ –Исперих" ЕООД, ЕИК 116504387 с адрес:
град Исперих, ул. „Ахинора“ №39, община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Управителя на „МБАЛ –Исперих"
ЕООД, Кмета на Община Исперих и Областния Управител на Област Разград в седем
дневен срок от приемането му.
Венелин Вутов - Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Докладната записка е разгледана на заседание на постояните комисии.
Заповядайте г-н Сюлейман да докладвате за становището на Вашата комисия,
която е водеща.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „ Финансии и бюджет” проведено на 20.12.2016 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
съветници
6
6
0

„Въздържал се”
0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – Председателстващ на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на
20.12.2016 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
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Общ
брой
членовете на ПК
6

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
5
5
0
0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих с направеното предложение за допълнение към проекто
решенията, а именно:
ІІІ. Управителя на " МБАЛ - Исперих" ЕООД на следващо заседание да
докладва за събрания наем на помещенията включени в дълготрайните активи на "
МБАЛ - Исперих" ЕООД от сключените договори за наем.
Венелин Вутов - Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря на председателите на постояните комисии.
Въпроси към вносителя.
Няма.
Има предложение за допълване на проекто решенията от председателя на ПК по "
Социални дейности и здравеопазване".
Моля, който е съгласен това предложение:
ІІІ. Управителя на " МБАЛ - Исперих" ЕООД на следващо заседание да докладва за
събрания наем на помещенията включени в дълготрайните активи на " МБАЛ Исперих" ЕООД от сключените договори за наем да бъде включено в проекто
решението на докладната записка да гласува.
В гласуването няма да участва общинския съветник Гюнел Мюсреф.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
23
23
0
0
Преминаваме към гласуване на цялото проекто решение с направеното
предложение за допълнение.
Гласуването е поименнно.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 22.12.2016г от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет
Исперих.
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на помещения включени
в дълготрайните материални активи на „МБАЛ–Исперих" ЕООД, ЕИК 116504387 с адрес:
град Исперих, ул. „Ахинора“ №39, община Исперих.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.

Адил Ахмед Решидов

-

„ против”

„въздържал се”
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
23
23
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ
№254
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 147, ал.2 от ТЗ и чл. 102, ал.3 и
ал.4 от ЗЛЗ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. 1. Определя основна месечна наемна цена за 1 кв.м. площ в размер на 30
(тридесет) лева при отдаване под наем на помещения включени в дълготрайните
материални активи на „МБАЛ –Исперих" ЕООД, ЕИК 116504387 с адрес: град Исперих,
ул. „Ахинора“ №39, община Исперих, област Разград.
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2. При сключване на договори за наем с наематели на основание чл.102, ал.3 от
ЗЛЗ наемната цена да се преобразува съгласно чл.102, ал.4 от ЗЛЗ съответно по цени в
размер на 10 (десет) на сто от наемната цена, определена от Общински съвет Исперих
равняваща се на 3 (три) лева за 1 кв.м. реална площ.
3. Актуализацията на наемната цена за ползване на 1 кв.м. площ от помещения
включени в дълготрайните материални активи на „МБАЛ-Исперих" ЕООД влиза в сила от
01.01.2017г.
ІІ. Възлага на Управителя на „МБАЛ –Исперих" ЕООД, ЕИК 116504387 с адрес:
град Исперих, ул. „Ахинора“ №39, община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ.Управителя на " МБАЛ - Исперих" ЕООД на следващо заседание да докладва за
събрания наем на помещенията включени в дълготрайните активи на " МБАЛ - Исперих"
ЕООД от сключените договори за наем.
ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Управителя на „МБАЛ –Исперих"
ЕООД, Кмета на Община Исперих и Областния Управител на Област Разград в седем
дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих
и Зейти Фераим – общински съветник.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Исперих в полза на ДФ
„Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за
изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие РД № 50-186 от
29.11.2016 и заповед № РД9-706 от 26.09.2016г. на Управляващия орган на ПРСР 2014 –
2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
Венелин Вутов - Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Димитров.
Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
На 29.11.2016г. между Управляващия орган на програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020г. и Сдружение „Местна инициативна група - Исперих” бе
подписано Споразумение за изпълнение на многофондова Стратегия за Водено от
общностите местно развитие №РД № 50 - 186 от 29.11.2016, с което се определят правата
и задълженията на страните във връзка с изпълнение на Стратегията. Съгласно
споразумението, Местна инициативна група - Исперих има право да получи финансова
помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМВР при условията и по
реда на Наредба № 1 от 22 януари 2016г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи
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и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19
„Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014-2020 г.
Одобрената финансова помощ за текущи разходи за периода на изпълнение на
стратегията (2017-2023г.) е в размер на 977 333,00 лв. Максималният размер авансовото
плащане за текущи разходи е 50% от тази сума, платимо еднократно за периода на
стратегията. Изискване на чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., за прилагане на
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите
местно развитие” е авансовото плащане да се намали с размера на осигурения финансов
ресурс за управление на стратегията, с който МИГ е оценена в процедурата за одобрение
на Стратегията. С Решение № 140 на Общински съвет Исперих, отразено в протокол № 12
от 19.05.2016г. осигуреният финансов ресурс за Стратегията на МИГ Исперих е в размер
на 35000,00 лв., с толкова ще бъде намалена сумата та авансовото плащане, респективно
записа на заповед.
Във връзка със заявяване на авансово плащане пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III”
№136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов и в изпълнение на
изискванията на чл. 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., за прилагане на подмярка 19.4
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно
развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.
24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
предлагаме Общински съвет Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
1.Упълномощава Кмета на Община Исперих да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 453 666,50 лв. (четиристотин петдесет и три хиляди
шестстотин шестдесет и шест лева и петдесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от
авансово плащане по Споразумение за изпълнение на стртегия за Водено от общностите
местно развитие РД № 50-186 от 29.11.2016 и заповед на Управляващия орган на ПРСР
2014 – 2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
със срок до 30.04.2024 г.
2. Възлага на изпълнителният директор на Сдружение „Местна инициативна група
– Исперих” да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане и
да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Венелин Вутов - Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Докладната записка е разгледана на заседание на постояните комисии.
Заповядайте г-н Сюлейман да докладвате за становището на Вашата комисия,
която е водеща.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „ Финансии и бюджет” проведено на 20.12.2016 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
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Общ
брой
членовете на ПК
6

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
съветници
6
6
0

„Въздържал се”
0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Венелин Вутов - Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева , като председател на участваща комисия.
Росица Митева – Председателстващ на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ” проведено на 20.12.2016 г. от
13.30 часа, след разглеждането на докладната записка.

Общ
брой
членовете на ПК
7

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
7
7
0
0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Венелин Вутов - Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Становища, предложения по проекто решенията имате ли.
Няма.
Моля, да преминем към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 22.12.2016г от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих
и Зейти Фераим – общински съветник.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Исперих в полза на ДФ
„Земеделие”-Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за
изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие РД № 50-186 от
29.11.2016 и заповед № РД9-706 от 26.09.2016г. на Управляващия орган на ПРСР 2014 –
2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.

Адил Ахмед Решидов

-

„ против”

„въздържал се”
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За

П
П

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
22
22
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ
№255
Във връзка със заявяване на авансово плащане пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по
БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван
от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов и в изпълнение на изискванията
на чл. 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” по
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагаме
Общински съвет Исперих да вземе следните
46 /63

РЕШЕНИЯ:
1.Упълномощава Кмета на Община Исперих да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 453 666,50 лв. (четиристотин петдесет и три хиляди
шестстотин шестдесет и шест лева и петдесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от
авансово плащане по Споразумение за изпълнение на стртегия за Водено от общностите
местно развитие РД № 50-186 от 29.11.2016 и заповед на Управляващия орган на ПРСР
2014 – 2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
със срок до 30.04.2024 г.
2. Възлага на изпълнителният директор на Сдружение „Местна инициативна група
– Исперих” да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане и
да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
3. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и Областния
Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих.
Относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Исперих.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих
Заповядайте г-жо Бейтула.
Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми г- н Председател,
Уважаеми общински съветници,
Във връзка с разпоредбите на чл.196, ал.1 и ал.3 от Закона за предучилищното и
училищното образование, влязъл в сила на 01.08.2016г., общините са задължени да
разработят Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците. Приетият Анализ от Общински съвет се предоставя на областния управител за
изготвяне на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците, въз основа на която се приема и двугодишна общинска стратегия, включваща
стратегическите цели и необходимите дейности в областта на личностната подкрепа. За
изпълнение на приетата общинската стратегия общините изготвят Годишен план.
Проектът на предложения Анализ показва състоянието на образователната система
в община Исперих през учебните 2015/2016 г. и 2016/2017 г., взаимодействието между
ключовите фактори в процеса на предоставяне на подкрепа за личностно развитие и
конкретни предложения за повишаване на качеството и ефективността на образователния
процес.
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С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Исперих.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Анализа на Областния
управител на Област Разград.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-жо Бейтула.
Да чуем становището на председателите на постояните комисии.
Заповядайте г-н Мюсреф , като председател на водеща комисия.
Гюнел Мюсреф – Председателстващ на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на
20.12.2016 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.

Общ
брой
членовете на ПК
6

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
5
5
0
0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Вутов , като председателстващ на участваща комисия.
Венелин Вутов – Председателстващ на ПК по « Образование, култура, спорт и
туризъм».
На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм” проведено на
20.12.2016 г. от 14.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
съветници
5
5
0

„Въздържал се”
0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към разглеждане на проекто решенията към докладната записка.
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Въпроси, предложения, становища имате ли?
Няма.
Моля, да преминем към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
24
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ
№256
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.196, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Исперих.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Анализа на Областния управител на
Област Разград.
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на Областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

АНАЛИЗ
на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците в община Исперих
I. Въведение
1. Законови основания за разработване на анализа
Анализът на потребностите за личностно развитие на децата и учениците в община
Исперих е разработен в съответствие с изискванията на ЗПУО, влязъл в сила на
01.08.2016г., във връзка чл.196, ал.1, според който областният управител организира
разработването на областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и
учениците, въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община, на
територията на областта.
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Законът за предучилищното и училищното образование внася ново качество в
нашето образование като регламентира приобщаващото образование като неизменна част
от правото на образование и въвежда осигуряването на условия за предоставяне на
подкрепа за личностно развитие на децата – обща и допълнителна. Подкрепата за
личностно развитие трябва да се предоставя на всяко дете и ученик, като се осигури
подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и
уменията им и бъде в съответствие с индивидуалните им образователни потребности.
Анализът ще допринесе за установяване на реалните потребности и подобряване
качеството на образование както и на подкрепата за личностно развитие на децата и
учениците на територията на община Исперих.
2. Цел и обхват на документа
Основна цел на анализа е да очертае някои приоритетни потребности при
определяне нуждите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците, която
институциите в системата на предучилищното и училищно образование осигуряват,
планиране и осигуряване на качествени образователни услуги: в съответствие с
индивидуалните потребности на всяко дете и всеки ученик; чрез осигуряване на
подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и
уменията; чрез осигуряване на подкрепа най-близко до мястото, където живее и учи всяко
дете и всеки ученик; повишаване на качеството на услугите и подобряване на достъпа до
тях от всички деца и ученици, живеещи на територията на община Исперих.
След обстойното проучване на общата и допълнителна подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците, която институциите (детските градини, училищата,
социални услуги за деца и лица) в системата на предучилищното и училищното
образование на територията на община Исперих осигуряват, бяха определени следните
приоритети в дейностите за подкрепа за личностно развитие:
•регистрирани са потребности от предоставяне на допълнителна подкрепа за
личностно развитие на деца със специални образователни потребности, с изявени дарби, в
риск от социално изключване;
•има недостиг на квалифицирани кадри за работа с деца със СОП и с изявени
дарби;
•подкрепата за личностно развитие трябва да отговоря на новите предизвикателства
и да предлага нова визия за развитие пред традиционните образователни модели и
традиционните форми на общуване, акцентът трябва да падне върху индивидуалността на
детето;
•на територията на община Исперих не съществува Център за подкрепа за
личностното развитие на децата и учениците, както и център за ресурсно подпомагане,
при установяване на потребност от такава подкрепа, грижата за децата и учениците ще
бъде възлагана на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование;
•необходимо е да се прилагат активни политики за реализиране на проекти,
финансирани със средства по различните оперативни програми, за да се осигури
допълнителен финансов ресурс и дългосрочно положително въздействие върху децата и
учениците;
•дейностите за подкрепа на личностното развитие подлежат на оптимизация в
съответствие с разпоредбите на ЗПУО и налагат координираност между всички участници
в образователния процес и органи на управление на централно и местно ниво.
3. Връзки с други стратегически документи на национално, регионално и
местно ниво
За осъществяване на политиката в сферата на образованието в Община Исперих са
приети и действат нормативни документи:
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План за 2016 година за изпълнение на Националната стратегия за младежта (20102020г.);
План за развитие на социалните услуги в община Исперих;
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020г.);
Общинска програма за закрила на детето за 2016г.;
План за действие на Община Исперих за интеграция на ромите (2015-2020г.).
4. Методика и участници в процеса на разработване на анализа
В съответствие с чл.174, ал.1 от ЗПУО осигуряването на подкрепата за личностно
развитие на децата и учениците от институциите в СПУО трябва да се осъществява
съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални
услуги. В процеса на събиране на информация, необходима за изготвянето на Анализа, се
включиха представители на всички заинтересовани страни от общината:
•Общинска администрация;
•училища;
•детски градини;
•ЦОП към КСУДС “Лудогорие“;
•Дирекция „Социално подпомагане;
•ДЦДВУ.
В хода на изготвяне на Анализа и с оглед на натрупаната от заинтересованите
страни информация са фиксирани проблемите в образователната сфера, идентифицирани
са потребностите на конкретните рискови групи, тенденциите в развитието на дейностите
за подкрепа на личностното развитие на територията на общината и възможностите за
осъществяване на планираните действия.

II. Състояние и предизвикателства
1. Обща картина на образователната система в общината
– Демографска картина и тенденции
Демографското състояние на община Исперих следва тенденциите в развитието на
демографията на страната като цяло – населението намалява. Възрастовата структура е
силно влошена – намалява броя на жените в детеродна възраст, а възпроизводството е с
отрицателен естествен прираст. Наблюдава се интензивна миграция, насочена предимно
към големите икономически центрове на страната и чужбина. Тенденцията е напускане на
общината предимно от млади хора в активна работоспособна и репродуктивна възраст.
Подобряването на икономическото развитие в общината би довело до частично
решаване на проблемите. Необходима е целенасочена държавна политика за развитието на
селата и малките градове, в противен случай тенденцията към депопулация ще продължи.
Община Исперих се стреми да създава условия и възможности за усъвършенстване
на образователната система и осигуряване на различни видове и степени образование. На
територията на общината функционира образователна инфраструктура, която включва
институции на предучилищното обучение, общо, профилирано и професионално
образование. До всички средищни училища и детски градини е осигурен безплатен
транспорт за учители, деца и ученици. Отрицателната демографска статистика обаче води
до съществуването на паралелки/групи с минимален и под минималния брой
деца/ученици.
– Брой паралелки, деца, ученици, педагогически и непедагогически персонал по
учебни заведения
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На територията на община Исперих функционират 9 общински училища – две
средни и седем основни, 21 детски градини – 4 в града и 17 по селата. Една от градските
градини е с яслени групи, а в училището в с. Подайва има подготвителна група.
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предучилищно обучение:
Брой деца

1-2-годишни

№

Населено място

гр. Исперих

„Първи юни“

Педагогически

2-3-годишни

ДГ

Общ брой
общо

1

Брой персонал

От тях
със СОП

15

0

общо

35

От тях със

деца

СОП

0

От тях брой
деца със
СОП

Други (по
Мед. сестри

чл.211, ал.2

Непедагоги
чески

от ЗПУО)

50

0

7

0

10

• забележка: В началото на учебната 2016-2017 година децата, които посещават детски ясли са 50, със 7 повече от предходната
2015-2016 година, през която са били 43 деца.

Брой деца
Брой персонал

№

Населено място

ОУ

3-4-годишни

Педагогически

5-7-годишни
Общ брой

общо

От тях
със СОП

общо

От тях със
СОП

деца

От тях брой

Непеда

деца със
СОП

Мед. сестри

Други (по

гоги

чл.211, ал.2

чески

от ЗПУО)
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с. Подайва

ОУ „Отец Паисий“

14

• забележка: През изминалата учебна година са били 20 деца.
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№

Брой деца
3-4-годишни

Населено място

Брой персонал
Педагоги-

5-7-годишни

ДГ

чески
Общ бр.

Общо

От тях със
СОП

Общо

От тях със

деца

СОП

От тях
брой деца
със СОП

Непе
Учи
тели

Други (по
чл.211, ал.2

дагогиче

от ЗПУО)

гр. Исперих

„Слънце“

41

–

52

–

93

–

9

–

9

гр. Исперих

„Щастливо детство“

53

–

46

1

99

1

9

–

8

гр. Исперих

„Първи юни“

79

–

51

–

124

–

15

–

12

гр. Исперих

„Мечо Пух“

40

–

49

–

89

–

9

–

9

с. Делчево

„Детелина“

9

–

7

–

16

–

2

–

2

с. Вазово

„Кокиче“

28

–

17

–

45

–

4

–

4

с. Йонково

„Кокиче“

7

–

5

–

25

–

2

–

3

с. Къпиновци

„Детелина“

8

–

6

–

14

–

2

–

2

с. Лъвино

„Славейче“

6

–

4

–

12

–

2

–

2

с. Свещари

„Радост“

5

–

4

–

9

–

2

–

2

с. Яким Груево

„Осми март“

9

–

7

–

16

–

2

–

2

с. Тодорово

„Братя Грим“

16

–

8

–

24

–

2

–

2

с. Г.Поровец

„Незабравка“

11

–

3

–

14

–

2

–

2

с. Райнино

„Момина сълза“

10

–

5

–

15

–

2

–

2

с. Китанчево

„Щастливо детство“

8

–

7

–

15

–

2

–

2

с. М. Поровец

„Щастливо детство“

12

–

12

–

24

–

2

–

2
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с. Лудогорци

„Дора Габе“

5

–

14

–

19

–

2

–

2

с. Ст.селище

„Славейче“

8

–

4

–

12

–

2

–

3

с. Бърдоква

„Ивайло“

9

–

3

–

12

–

2

–

2

с. Подайва

„Радост“

27

–

19

–

46

–

4

–

5

с. Белинци

„Мики Маус“

8

–

1

–

9

–

2

–

2

• забележка: В началото на учебната 2016-2017 година децата, които посещават детска градина са 746, с 33 по-малко от
предходната година, през която са били 765 деца.
Считано от 15.09.2016г. по предложение на кмета и след решение на общинския съвет, поради недостатъчна пълняемост на групите,
са закрити три детски градини – в с. Печеница, в с. М. Йонково, в с. Духовец.
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ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладнао записка от Метин Шефкет – общински съветник и Председател на
СНЦ « Народно Читалище Рома – Вазово 2007 г.»
Относно: Удължаване срока за възстановяване на предоставени финансови
средства в размер на 5 000 лв. От Община Исперих на СНЦ „Народно Читалище РомаВазово-2007год.“с. Вазово за кандидатстване за безвъзмездно финансово подпомагане по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 20142020г.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Шефкет.
Метин Шефкет – общински съветник и Председател на СНЦ « Народно
Читалище Рома – Вазово 2007 г.»
Уважаеми общински съветници,
Читалищно настоятелство с решение на Общински съвет № 17 /14.09.2016 г.
получи финансови средства в размер на 5 000 лв. от които 2 000 лв. за енергийно
обследване и 3 000лв. за изготвяне на технически проект и подготви проектно
предложение за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. за основен
ремонт, реконструкция, възстановяване (реставрация) на читалищните сгради и
подобряване на прилежащите пространства. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2,
чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37,
ал.4, т.2 и ал.6, т.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.17, т.1 и чл.26,
ал.1 от Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
Основните дейности в проектното предложенние на читалищното настоятелство са
свързани с извършване на основен ремонт, реконструкция, възстановяване (реставрация) и
подобряване на прилежащите пространства на СНЦ „Народно Читалище Рома-Вазово2007год.“.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
С цел да се удължи срока до 31.12.2017г. за връщане на предостави финансови
средства в размер на 5 000 лв. на „НЧ Рома-Вазово-2007год.” с. Вазово
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да удължи срока до 31.12.2017г. на
предоставените финансови средства в размер на 5 000 лв. на „НЧ Рома-Вазово2007год.” с. Вазово, от които 2 000 лв. за енергийно обследване и 3 000лв. за
изготвяне на технически проект.
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2. Председателя на „НЧ Рома-Вазово-2007год.” с. Вазово да сключи договор и
Запис на Заповед за удължаване на срока на предоставените средства, със
задължението същите да се възстановят в рамките на бюджетната година – до
31.12.2017г.
3. Средствата да са за сметка на Резерва за непредвидени и неотложни разходи от
Бюджета на Община Исперих за 2016 г.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Хюсеин , като председател на водеща комисия.
Айдън Хюсеин – Председателстващ на ПК по «Стопански дейности и
европейско развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на
20.12.2016 г. от 17.00 часа, след разглеждането на докладната записка.

Общ
брой
членовете на ПК
7

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
7
7
0
0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.

адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман, като председател на участваща комисия.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „ Финансии и бюджет” проведено на 20.12.2016 г. от 13.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
членовете на ПК
6

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
съветници
6
6
0

„Въздържал се”
0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Мюсреф , като председател на участваща комисия.
Гюнел Мюсреф – Председателстващ на ПК по « Социални дейности и
здравеопазване».
На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване” проведено на
20.12.2016 г. от 14.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
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Общ
брой
членовете на ПК
6

Резултати от гласуването:
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
съветници
5
5
0
0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, становища по проекто решенията.
Няма.
Моля, да преминем към гласуване.
В гласуването няма да участва общински съветник Метин Шефкет.

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Редовно заседание на 22.12.2016г от 17.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладнао записка от Метин Шефкет – общински съветник и Председател на
СНЦ « Народно Читалище Рома – Вазово 2007 г.»
Относно: Удължаване срока на предостави финансови средства в размер на 5 000
лв. От Община Исперих на СНЦ „Народно Читалище Рома-Вазово-2007год.“с. Вазово за
кандидатстване за безвъзмездно финансово подпомагане по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

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

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил

„ против”

„въздържал се”

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

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За

П
П
П
П
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
За
За

П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
23
23
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ
№257
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.2 и ал.6, т.1 от Закона за
общинската собственост и във връзка с чл.17, т.1 и чл.26, ал.1 от Наредба № 12 от
25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014-2020г.
С цел да се удължи срока до 31.12.2017г. за връщане на предостави финансови
средства в размер на 5 000 лв. на „НЧ Рома-Вазово-2007год.” с. Вазово
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да удължи срока до 31.12.2017г. на
предоставените финансови средства в размер на 5 000 лв. на „НЧ Рома-Вазово2007год.” с. Вазово, от които 2 000 лв. за енергийно обследване и 3 000лв. за
изготвяне на технически проект.
2. Председателя на „НЧ Рома-Вазово-2007год.” с. Вазово да сключи договор и
Запис на Заповед за удължаване на срока на предоставените средства, със
задължението същите да се възстановят в рамките на бюджетната година – до
31.12.2017г.
3. Средствата да са за сметка на Резерва за непредвидени и неотложни разходи от
Бюджета на Община Исперих за 2016 г.
Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
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Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
адв. Даниел Димитров - Председател на Общински съвет Исперих.
Има ли в зала желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред.
Няма.
Преминаваме към последна точка от дневния ред.

ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Разни.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги в деловодството на Общински съвет Исперих е получено писмо с
№ И-1597/2/ от 30.11.2016 г. от Националното сдружение на общините в РБ, с което ни
уведомяват, че от 27.10.2016 г. са отпуснати персонални пенсии в размер на 106,33 лв.
месечно на едно лице, считано от 1.11.2016 г. на децата Бердан Бейнур Назиф и Бора
Бейнур Назиф от с. Яким Груево.
Писмо с № РД-06-501/ 09.12.2016 г. от ОУ „ Васил Априлов” гр. Исперих относно:
Извършване на основни ремонтни дейности на отоплителна инсталация.
Постановление с № 1021/2016 г. от Районна Прокуратура относно: отказ да се
образува наказателно производство по преписка с Вх. 1021/ 2016 г.
Придружително писмо с № 258/ 20.12.2016 г. относно Протестна декларация от ОУ
„ Отец Паисий” с. Подайва.
Има ли желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Предлагам и ние да подпомогнем Община Хитрино. Предлагам следното проекто
решение:
1. Общински съвет Исперих дава съгласие Община Исперих да предостави
безвъзмездна финансова помощ на Община Хитрино по повод трагичния
инцидент от 10.12.2016 г. в размер на 2 000 лв. / две хиляди лв./ целево за
закупуване на строителни и други материали.
2. Сумата да бъде преведена по сметката на Община Хитрино.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г – н Кмет.
Други желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред.
Няма.
Постъпи предложение за решение.
Моля, ако няма други предложения да гласуваме предложението за решение
направено от Кмета на Община Исперих.
Резултати от гласуването:
След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За”
„ Против”
„Въздържал се”
общинските
съветници
съветници
29
24
24
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ
№258
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация

Р Е Ш И:
1. Общински съвет Исперих дава съгласие Община Исперих да предостави
безвъзмездна финансова помощ на Община Хитрино по повод трагичния
инцидент от 10.12.2016 г. в размер на 2 000 лв. / две хиляди лв./ целево за
закупуване на строителни и други материали.
2. Сумата да бъде преведена по сметката на Община Хитрино.
Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми колеги общински съветници,
Благодаря, че всички се отзовахте на поканата за днешното заседание на Общински
съвет Исперих.
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Закривам заседание проведено на 22.12.2016 г.
Настоящия протокол се състави в три еднообразни екземпляра по един за
Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за
архива на Общински съвет Исперих

Адв. Даниел Димитров Йорданов
Председател Общински съвет - Исперих:

Сейде Султанова
Протоколист:
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