ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 52
от проведено извънредно заседание на Общински съвет - Исперих на
30.08.2018 година
Днес 20.09.2018 г. от 17.00 часа се проведе извънредно заседание на Общински
съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 25 общински
съветници. Отсъстват общинските съветници: - Бейти Руфат, Венцислав Тодоров,
Орхан Кабил и Турхан Ибрям. Заседанието е насрочено по реда на чл. 23, ал. 4, т. 1, и
чл. 40, ал. 3 от Правилника за организацията и дейноста на Общински съвет Исперих.
На редовното заседание присъства Кмета на Община Исперих г-н Бейсим Руфад,
заместник кметовете на Община Исперих г-жа Нехире Юмер и г-жа Айджан Бейтула и
кметове на кметства.
Имаме кворум за вземане на решения по дневния ред и откривам заседанието на
Общински съвет Исперих.
Въпроси, мнения, предложения по предварително обявения проекто дневния ред
имате ли колеги?
Няма.
Моля, колеги да гласуваме.
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
25
25
0
0
Общински съвет – Исперих прие следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих към
30.06.2018 г.
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2. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи за
2018 г. и максималните размери на новите задължения за разходи и поети
ангажименти по бюджета за 2018 г.
3. Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: разрешаване съществуването на паралелки с ученици под минималния брой в
училища в община Исперих за учебната 2018/ 2019 година.
Водеща : ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм”
4. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне на за преимуществено ползване на МПС – училищен автобус –
частна общинска собственост в полза ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци, община
Исперих.

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община
Исперих към 30.06.2018 г.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С Решение № 461, протокол № 41 от 01.02.2018 год. на Общински съвет-Исперих бе
приет бюджета на община Исперих за 2018 год. в размер на 18 343 953 лв.:
в т.ч. за:
държавни дейности – 12 112 486 лв.;
общински дейности – 5 642 785 лв.;
дофинансиране на ДД - 588 682 лв.;
I. ПРИХОДИ
Към 30.06.2018 г. рамката на бюджета на община Исперих е увеличена с 472 215 лв.,
като промяната по дейности е както следва:
за дейностите държавна отговорност
за дейностите общинска отговорност

467 330 лв.
4 885 лв.

в т.ч. нетно изменение по параграфи
1. Увеличена обща субсидия §§ 31-11

247 746 лв.
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- Корекция във връзка промяна на натуралните
показатели във функция „Здравеопазване”
- 1080 лв.
- Средства за възстановяване на транспортните разходи
или на разходите за наем на педагогическите специалисти
32 161 лв.
- Корекция във връзка с промяна на натуралните
показатели за медицинското обслужване в здравни кабинети
в детските градини и в училищата и в яслените групи към
целодневните детски градини, съгласно информационната
система на МОН
18 703 лв.
- Корекция на средствата във връзка с промяна на
натуралните показатели по информационната система на
МОН във функция „Образование”
89 762 лв.
- Средства за работа с деца и ученици от уязвими
групи и за кариерно ориентиране и консултиране
функция „Образование”
108 200 лв.
2. Намалена субсидия за капиталови разходи §§ 31-13
- Трансформиране на част от целевата субсидия
за капиталови разходи за 2018 г., в целеви трансфер
за извършване на неотложни текущи ремонти
Увеличен целеви трансфер §§ 31-18
- Трансформиране на част от целевата субсидия
за капиталови разходи за 2018 г., в целеви трансфер
за извършване на неотложни текущи ремонти
- Средства за присъдена издръжка
- Средства за пътни разходи на правоимащи болни

- 124 000 лв.
- 124 000 лв. 3.
136 620 лв.
124 000 лв.
12 380 лв.
240 лв.

4. Трансфер §§ 31-28
132 617 лв.
- Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2
от Закона за предучилищното и училищното образование
115 292 лв.
- Компенсации за пътувания по вътрешноградския
и междуселищния автомобилен транспорт
17 325 лв.
5. Трансфер §§ 61-00
- Трансфер от МТСП
- Трансфер от МОН
- Трансфер от АСП

70 742 лв.
28 110 лв.
3 123 лв.
39 509 лв.

6. Трансфер §§ 64-01 – Договори „ПУДООС”
7 384 лв.
- Договор с „ПУДООС” ОУ „Васил Априлов”
гр.Исперих
2 499 лв.
- Договор с „ПУДООС” ДГ „Радост”, с. Подайва
4 885 лв.
7.
Промяна на плана §§ 45-01 – ОУ „Христо Ботев” гр. Исперих
150 лв.
8. Промяна на плана §§ 45-01 – ПГСС „Хан Аспарух”, гр. Исперих
452 лв. 9.
Промяна на плана §§ 45-01 – КСУДС „Лудогорие” гр.Исперих
200 лв. 10.
Промяна на плана §§ 47-45 – ОУ „Христо Ботев”, с. Китанчево
304 лв.
Рамката на бюджета на Община Исперих към 30.06.2018 г. възлиза на 18 816 168 лв. в
т. ч. за:
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Общо
Вид на прихода

държавни дейности за общински дейности -

Коригиран

В това число
Отчет

Държавни

Общински

12 579 816 лв.;
6 236 352 лв.;

Плана на приходите по бюджета на Община Исперих и отчета към 30.06.2018 г.
/Приложение №№№1,2,3/ е както следва:
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план
1

2

3

4

Всичко собствени
приходи
В т.ч. имуществени
данъци
Неданъчни
Субсидии от РБ
В т.ч. обща допълваща
обща изравнителна
целеви трансфери от
ЦБ -3113
целеви .трансфери от
ЦБ -3118
целеви .трансфери от
ЦБ -3128
Трансфери
по §61-01
по §61-02
по §61-05
по §62-01
по §62-02
по §64-01
Преходен остатък по
левови сметки на
Врем.безлихв.заеми
между бюджет и СЕС
Предоставена възмездна
финансова помощ (нето)
Получени дългосрочни
и краткосрочни заеми
Наличности в лева по
левови сметки в края на
периода

5
6
7
8

9

10

Наличности в левова
равностойност по
валутни сметки от
предходен период
Наличности в левова
равностойност по
валутни сметки в края
на периода

План

Отчет

План

Отчет

4 732 091

1 948 018

186 698

35 266

4 545 393

1 912 752

1 590 709
3 141 382

820 113
1 127 905

0
186 698

0
35 266

1 590 709
2 954 684

820 113
1 092 639

13 493 135
11 238 398

7 125 455
6 231 418

11 383 635
11 238 398

6 359 330
6 231 418

2 109 500
0

766 125
0

1 485 500
500 000

766 125
0

0
0

0
0

1 485 500
500 000

766 125
0

136 620

12 620

12 620

12 620

124 000

0

132 617

115 292

132 617

115 292

0

0

68 495
489 194
-366 450
28 110
0
-116 864
34 505
751 704

-220 579
118 985
-259 292
28110
3 653
-116 977
4 942
751 704

260 289
346 544
0
28 110
0
-116 864
2 499
620 390

36 363
118 985
0
28 110
3 633
-116 864
2 499
620 390

-191 794
142 650
-366 450
0
0
0
32 006
131 314

-256 942
0
-259 292
0
20
-113
2 443
131 314

106 010

40 458

106 010

40 458

0

0

0

-9 541

0

0

0

- 9 541

-336 000

-168 000

0

0

-336 000

-168 000

0

-1 746 857

0

-1 622 470

0

-124 387

25 255

25 255

25 255

25 255

0

0

0

-21 262

0

-21 262

0

0

11

Левови наличности в
каса

0

-1 488

0

-1 488

0

0

12

Левова равностойност
на валутни наличности в
каса
Събрани средства и
извършени плащания за
сметка на други
бюджети и фондове
Друго финансиране

0

0

0

0

0

0

-73

60 324

-73

60 324

0

0

13

14

Всичко

-24 449

-4380

-2388

243

-22 061

-4623

18 816 168

7 779 107

12 579 816

5 532 409

6 236 352

2 246 698

Размерът на постъпилите приходи към 30.06.2018г. е 9 548 714 лв. – 51 % от плана
в т.ч.
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за държавни дейности - 7 177 629 лв. – 57 %
за общински дейности - 2 371 085 лв. – 38 %
Изпълнението на местните данъчни приходи е 52 % спрямо годишния план.
В това число изпълнението на :
приходите от патентен данък
на данък върху недвижимите имоти
на данък върху превозните средства
на данък при придобиване на имущество
на туристическия данък
Собствените неданъчни приходи са изпълнени на 36 % спрямо годишния план.
изпълнението на:
§24-04 нетни приходи от продажби на услуги,стоки и продукция
§24-05 приходи от наем на имущество
§24-06 приходи от наем на земя
§24-07 приходи от дивиденти
0%
§27-01 приходи от такси за ползване на детски градини
§27-04 приходи от такси за ДСП
§27-05 приходи от пазари и тържища
§27-07 приходи от ТБО
§27-10 приходи от технически услуги
§27-11 приходи от административни услуги
§40-00- постъпления от продажба на нефинансови активи

53 %
47 %
58 %
45 %
14 %
От тях
12 %
34 %
36 %
97 %
49 %
55 %
56 %
44 %
38 %
5%

Остатъкът към 30.06.2018 г. по левови бюджетни сметки е в размер на 1 746 857 лв.
в т.ч.
за държавни дейности
1 622 470 лв.
за общински дейности
124 387 лв.
Остатъкът към 30.06.2018 г. в левова равностойност по валутните сметка е в
размер на 21 262 лв.
в т.ч.
за държавни дейности
21 262 лв.
за общински дейности
0 лв.
Остатъкът към 30.06.2018 г. по касовите наличности е в размер на 1 488 лв. в т.ч.
за държавни дейности
1 488 лв.
за общински дейности
0 лв.

II. РАЗХОДИ
Плана на разходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2018 г. е както следва:

Актуализиран план на разходи
Всичко

Държавни

Общински

Разходи за ДД
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дейности
1
2
3
4

Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване

3 028 126
300 732
9 134 249
467 404

1 186 743
270 054
8 584 390
331 303

1 475 493
9 000
531 501
136 101

за сметка на
общ.приходи
365 890
21 678
18 358
0
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Соц.осигуряване
подпомагане и грижи
Жил.строителство,
багоустрояване и ком.
Стопанство
Почивно дело и култура
Икономически дейности и
услуги
Разходи некласифицирани
в другите функции
Резерв

1 821 747

1 528 775

292 972

0

2 231 876

0

2 231 876

0

1 172 112
522 648

678 551
0

300 712
522 648

192 849
0

37 274

0

37 274

0

100 000

0

100 000

0

18 816 168

12 579 816

5 637 577

598 775

6

7
8
9
10

Общо разходи

Дейности

Реално изплатените разходи към 30.06.2018 г.възлизат на 7 779 107 лв. и това са 41 %
от годишния план както следва:
за държавни дейности - 5 532 409 лв. /приложение №4/
за общински дейности - 2 028 990 лв. /приложение №5/
за дофинансиране
- 217 708 лв. /приложение №6/
1.Разходи за дейности държавна отговорност.
Изплатените разходи в дейностите държавна отговорност към 30.06.2018 г.са в размер
на 5 532 409 лв. и представляват 44 % от годишния план.
№
по ред

Наименование

Разходи към
30.06.2018 г.

1

Общи държавни служби

2
3
4
5

Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Социално осигуряване , подпомагане и грижи

6

Жилищно
строителство,
ком..стопанство
Почивно дело, култура
Икономически дейност

7
8
9

547 431

благоустрояване,

Разходи некласифицирани в другите функции
Всичко разходи

51 163
3 756 489
136 729
674 289
0
366 308
0
0
5 532 409

2. Разходи за дейности държавна отговорност, финансирани с общински средства.
Към 30.06.2018 г. са извършени разходи за 217 708 лв. и те са 36 % от годишния план.
№
По ред
1

Наименование
Общи държавни служби

2

Отбрана и сигурност

Разходи към
30.06.2018 г.
149 946
6 237

7

3
4

Образование
Социално осигуряване и грижи

5

Почивно дело, култура
Всичко разходи

0
0
61 525
217 708

3.Разходи за дейности общинска отговорност.
Реално изплатените към 30.06.2018 г. разходи в дейностите общинска отговорност са в
размер на 2 028 990 лв. и представляват 36 % от годишния план, а именно:
№
по ред

Наименование

1
2

Общи държавни служби
Образование

3

Здравеопазване

4
5

Социално осигуряване , подпомагане и грижи
Жилищно
строителство,
благоустрояване,
ком.стопанство
Почивно дело, култура
Икономически дейности

6
7
8

Разходи некласифицирани в другите функции
Всичко разходи

Разходи към
30.06.2018 г.
573 344
222 447
12 275
145 115
804 738
94 432
160 565
16 074
2 028 990

В дейност 122 ”Oбщинска администрация” от функция “Общи държавни служби”
планираните и усвоени средства са:
√ по § 42-14 – обезщетения и помощи, при годишен план 10 000 лв. към 30.06.2018г. са
изплатени 4 100 лв.;
√ за награди, при годишен план 4 000 лв. към 30.06.2018 г. са усвоени 0,00 лв.
√ за представителни разходи:
- на Кмета на Община Исперих, при год.план 14 321 лв. към 30.06.2018 г. са усвоени
3 192 лв.
В дейност 123 ”Общински съвети” от функция “Общи държавни служби”, планираните
и усвоени средства :
√ за представителни разходи на Председателя на Общински съвет, при год.план
7 160 лв., към 30.06.2018 г. са изплатени 1 095 лв.;
В дейност 714 ”Спортни бази и спорт за всички” от функция “Почивно дело,
култура, религиозни дейности”
√ по § 43-09 – други субсидии и плащания, при годишен план 60 000 лв. за
подпомагане дейността на спортните клубове на територията на Община Исперих, към
30.06.2018 г. са усвоени 19 000 лв.;
В дейност 759 ”Други дейности по културата” от функция “Почивно дело,
култура, религиозни дейности”
√ по § 43-09 – други субсидии и плащания, при годишен план 5 000 лв. за
подпомагане на религиозни храмове, към 30.06.2018 г. са усвоени 1 000 лв.;
4. Просрочени задължения
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Към 30.06.2018 г. в дейностите държавна отговорност няма просрочени задължения.
Просрочените задължения към 30.06.2018 г. за дейностите общинска отговорност са
413 427 лв., от които за текущи разходи 413 112 лв. и за капиталови 315 лв.
/Приложение №7/.
От просрочените задължения от 2017 г. към 30.06.2018 г. са изплатени
723 472 лв., съгласно приетия План – график. /Приложение № 10/.
Актуализираният план на разходите и реално изплатените разходи в Община Исперих
към 30.06.2018 г. по видове са представени в следната таблица:
Общо
№
по
ред

Видове
разходи

Утвърден
план

В това число
Отчет

Държавни

1

За заплати

9 700 806

4 230 357

Утвърден
план
8 282 919

2

За осигуровки

2 067 525

841 800

1 816 703

742 635

250 822

99 165

3

За стипендии

80 531

42542

80 531

42 542

0

0

4

За храна

710 829

382 698

432 269

255 946

278 560

126 752

5

За
медикаменти
За
постелен
инветар,облекл
За учебни р-ди
и книги
Материали

13 998

5 662

13 698

5 662

300

0

122 059

30 339

85 439

18 284

36 620

12 055

62 059

24 437

38 359

23 947

23 700

490

548 293

215 486

250 274

89 586

298 019

125 900

1 026 149

522 916

435 697

210 096

590 452

312 820

1 958 180

913 787

398 611

211 271

1 559 569

702 516

6
7
8

Отчет

Общински,
в т.ч. ДД с
общински приходи
Утвърден
Отчет
план
612 067
1 417 887

3 618 290
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За вода,горива
и енергия
Външни услуги

11

Текущ ремонт

377 507

75 909

101 789

55 989

275 718

19 920

Платени
данъци, такси и
административ
ни санкции
Командировки

207 524

170 050

46 472

40 405

161 052

129 645

42 303

15 651

11 836

5 280

30 467

10 371

Застраховки и
други фин.
услуги
Такса
ангажименти
по заеми
СБКО

58 807

5 208

20 312

2 817

38 495

2 391

1 200

0

0

0

1 200

0

76 514

16 256

44 000

16 256

32 514

0

Разходи за дог.
санкции
и
неустойки, съд.
обезщ.
и
разноски

23 031

21 031

2

2

23 029

21 029
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12

13
14
15

16

17

9

18
19

20
21
22
23
24

Други разходи

134 474

4 508

108 893

120

25 581

4 388

Текущи
трансфери,
обезщетения и
помощи
за
домакинствата
Субсидии

66 928

32 394

55 928

28 294

11 000

4 100

370 474

182 879

305 474

162 879

65 000

20 000

37 274

16 074

0

0

37 274

16 074

18 835

18 735

120

120

18 715

18 615

1 010 868

10 388

50 490

1 988

960 378

8 400

100 000

0

0

0

100 000

0

18 816 168

7 779 107

12 579 816

5 532 409

Разходи
за
лихви
Разходи
за
членски внос
Капиталови
разходи
Резерв
Общо

6 236 352 2 246 698

III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ.
Към 30.06.2018 г. усвоените капиталови разходи са в размер на 101 588 лв.
(Приложение №8).
Планът на капиталовите разходи към 30.06.2018 г. е 1 843 611 лв., а изпълнението е в
размер на 101 588 лв. – 5,51 %, както следва:
по Бюджета:
Държавни дейности – при план 50 490 лв. са усвоени 1 988 лв. – 3,94 %.
Местни дейности – при план 944 102 лв. са усвоени 8 400 лв. – 0,89 %.
Дофинансиране – при план 16 276 лв. са усвоени 0 лв. – 0,00 %.
по СЕС:
При план 832 743 лв. са усвоени 91 200 лв. – 10,95 %.

IV. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
На основание на указания на министерство на финансите – ДДС
№7/04.04.2008г.Община Исперих разкри три сметки за средства от Европейския съюз.
(Приложение № 9):
- за отчитане на предоставени средства от структурните фондове на Европейския съюз
и от Кохезионния фонд към Община Исперих
Наличността по сметката в началото на годината е 71 653 лв. Приходите към 30.06.2018
г. са в размер на 825 427 лв. Разходите са 575 425 лв.
Към 30.06.2018 г. наличността по сметката е 321 655 лв.
-за отчитане на предоставени средства от структурните фондове на Европейския съюз и
от Кохезионния фонд към ОУ „Христо Ботев”, с. Лудогорци.
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Наличността по сметката в началото на годината е 0 лв. Нетния размер на приходите
към 30.06.2018 г. е 0 лв. Направени разходи през периода няма.
Към 30.06.2018 г. няма наличност по сметката.
-за отчитане на средствата от Разплащателна агенция към държавен фонд „Земеделие”
към Община Исперих.
Наличността по сметката в началото на годината е 0 лв. Постъпилите приходи към
30.06.2018 г. са в размер на 36 225 лв. Направени са разходи за 36 225 лв.
Към 30.06.2018 наличността по сметката е 0 лв.
Приходите по сметките за средства от ЕС – код 7443 на община Исперих към
30.06.2018 г. са – 933 305 лв. (в.т.ч. преходен остатък 71 653 лв.) както следва:
- по ОПРЧР

-

194 572 лв.

- по ПРСР

-

36 225 лв.

- по ОПРР

-

416 200 лв.

- по ОПНОИР

-

237 308 лв.

- по ФЕПНЛ

-

49 000 лв.

Извършените разходи към 30.06.2018 г. са за – 611 650 лв. и те са:
- по ОПРЧР

-

194 572 лв.

- по ПРСР

-

36 225 лв.

- по ОПРР

-

96 757 лв.

- по ОПНОИР

-

237 308 лв.

- по ФЕПНЛ

-

46 788 лв.

Остатъкът по сметка 7443 на 30.06.2018 г. е 321 655 лв.
V. НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
- Община Исперих разполага само с една набирателна сметка с код 3 и размера на
остатъка по нея към 30.06.2018 г. е 431 077 лв.
- ОУ „Васил Априлов” гр. Исперих разполага с една набирателна сметка и остатъкът по
нея към 30.06.2018 г. е 0 лв.
Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ :
На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 137,
ал. 2 от Закона за публичните финанси, и чл. 49, ал. 2 от Наредба № 12 на
Общински съвет Исперих 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.
РЕШИ :
1. Приема приходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2018 г.в размер на
9 548 714 лв. в т.ч.
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за държавни дейности
за общински дейности

7 177 629 лв.
2 371 085 лв.

2. Приема разходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2018 г.в размер на
7 779 107 лв. в т.ч.
за държавни дейности
5 532 409 лв.
за общински дейности
2 028 990 лв.
за дофинансиране
217 708 лв.
3. Приема разходите за капиталовите разходи към 30.06.2018 г. в размер на
101
588 лв. в т.число:
за държавни
93 188 лв.
в т.ч по Оперативни програми на ЕС
91 200 лв.
за общински дейности
8 400 лв.
в т.ч по Оперативни програми на ЕС
0 лв.
за дофинансиране
0 лв.
4. Приема разходите за представителни цели в размер на
в т.ч. на Председателя на Общинския съвет
на Кмета на Община Исперих

4 287 лв.
1 095 лв.
3 192 лв.

5. Приема разходите за награди
6. Приема разходи за обезщетения и помощи
7. Приема разходите за спортни клубове
8. Приема разходите за религиозни храмове

0 лв.
4 100 лв.
19 000 лв.
1 000 лв.

9. Приема приходите по сметките за средства от Европейския съюзза получаване, разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове

933 305 лв.

10. Приема разходите по сметките за средства от Европейския съюз –
за получаване, разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове

611 650 лв.

11. Приема остатъка по бюджета
за държавни дейности
за общински дейности

1 769 607 лв.
1 645 220 лв.
124 387 лв.

12. Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз
за получаване, разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове

321 655 лв.

13. Приема остатъка по набирателните сметки

431 077 лв.

14. Приема отчета на разплатените просрочени задължения
от предходния период (Приложение № 10)

723 472 лв.
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Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля, становището на председателя на водещата комисии.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 20.09.2018 г. от 16.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
5

„ За”
5

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

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, мнения към вносителя имате ли?
Няма.
Преманаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Извънредно заседание на 20.09.2018 г. от 17.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община
Исперих към 30.06.2018 г.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА

„ против”

„въздържал се”

За
За
За

П
П
П

За
За
За
За

П
П
П
П

За
За
За
За

П
П
П
П
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ
МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
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

П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За
За

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
25
25
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 583
На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, и чл. 49, ал. 2 от Наредба № 12 на
Общински съвет Исперих 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.
РЕШИ :
1. Приема приходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2018 г.в размер
на 9 548 714 лв. в т.ч.
за държавни дейности
за общински дейности

7 177 629 лв.
2 371 085 лв.

2. Приема разходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2018 г.в размер
на 7 779 107 лв. в т.ч.
за държавни дейности
5 532 409 лв.
за общински дейности
2 028 990 лв.
за дофинансиране
217 708 лв.
3. Приема разходите за капиталовите разходи към 30.06.2018 г. в размер на
101 588 лв. в т.число:
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за държавни
в т.ч по Оперативни програми на ЕС
за общински дейности
в т.ч по Оперативни програми на ЕС
за дофинансиране
4. Приема разходите за представителни цели в размер на
в т.ч. на Председателя на Общинския съвет
на Кмета на Община Исперих
5. Приема разходите за награди
6. Приема разходи за обезщетения и помощи
7. Приема разходите за спортни клубове
8. Приема разходите за религиозни храмове
9. Приема приходите по сметките за средства от Европейския съюзза получаване, разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове

93 188 лв.
91 200 лв.
8 400 лв.
0 лв.
0 лв.
4 287 лв.
1 095 лв.
3 192 лв.
0 лв.
4 100 лв.
19 000 лв.
1 000 лв.

933 305 лв.

10. Приема разходите по сметките за средства от Европейския съюз –
за получаване, разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове
611 650 лв.
11. Приема остатъка по бюджета
за държавни дейности
за общински дейности
12. Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз
за получаване, разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове

1 769 607 лв.
1 645 220 лв.
124 387 лв.

321 655 лв.

13. Приема остатъка по набирателните сметки

431 077 лв.

14. Приема отчета на разплатените просрочени задължения
от предходния период (Приложение № 10)

723 472 лв.

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
/ Приложенията към докладната записка са приложени на диск и са неразделна част
от протокола/
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ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови
разходи за 2018 г. и максималните размери на новите задължения за разходи и поети
ангажименти по бюджета за 2018 г.
Адв. Даниел Димитров – Председателна Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С Решение № 461 от 01.02.2018 г. на Общински съвет - Исперих е приет
поименния списък за капиталови разходи на община Исперих за 2018 г., изменен с
Решение № 548 от 28.06.2018 г.
С Писмо ФО-42 от 21.08.2018 г., във връзка с ПМС № 165 от 07.08.2018г.,
съгласно чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ бяха одобрени допълнителни трансфери от
Министерството на финансите по бюджета на община Исперих в размер на 1 500 000
лв. Средствата са предвидени за ремонт и рехабилитация на улици в гр. Исперих
Изменението е намерило отражение в инвестиционната програма както следва:
Обекти, включени в капиталовата програма
финансирани от Републиканския бюджет за 2018 г:

на

община

Исперих,

Обект Ремонт и рехабилитация на улици в гр. Исперих - ул. „6-ти
септември” – I етап, ул. „Димитър Полянов” – I етап“ и ул. „Стефан Караджа”;
(I.3.1.4) – планиран размер на средствата – 1 500 000 лв.
Във връзка с постъпили доклади за включване на нови обекти и промяна в
стойностите на съществуващи обекти в инвестиционната програма на община Исперих
е необходимо да се направи следващата актуализация на поименния списък за
капиталови разходи на община Исперих за 2018 година, както следва:
При Първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих
Отпаднали обекти:
Обект „Лек автомобил” (II.1.1.1). Във връзка с необходимостта от закупуване
на специален автомобил /Катафалка/ и осигуряване на средства за същия е
необходимо отпадането на обекта от инвестиционната програма.

Нови обекти:
Обект „Специален автомобил /Катафалка/ (II.5.1.1). Необходимо е
закупуването на нова катафалка за дейността на Обредния дом, заради факта, че
съществуващата такава е морално и технически остаряла. Обезпечаването на
разхода в размер на 12 000 лв. е предвидено от пренасочване на плановия ресурс
от отпадналия обект „Лек автомобил” (II.1.1.1) от инвестиционната програма.
Средствата са предвидени от собствения бюджет на община Исперих.
Обект „Мултифункционално устройство” (II.1.1.3). За нуждите на отдел
„Общинска
собственост”
е
необходимо
закупуването
на
ново
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мултифункционално устройство. Обезпечаването на разхода в размер на 699 лв. е
предвидено от пренасочване на плановия ресурс от отпадналия обект „Лек
автомобил” (II.1.1.1) от инвестиционната програма. Средствата са предвидени от
собствения бюджет на община Исперих.
Обект „Система за видеонаблюдение” (II.1.1.4). За нуждите на отдел
„Административно обслужване и ГРАО” е необходимо инсталиране на система за
видеонаблюдение”. Обезпечаването на разхода в размер на 1 226 лв. е
предвидено от пренасочване на плановия ресурс от отпадналия обект „Лек
автомобил” (II.1.1.1) от инвестиционната програма. Средствата са предвидени от
собствения бюджет на община Исперих.
Обект „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на ПГСС "Хан Аспарух"
гр. Исперих" - спортна площадка” (II.3.1.4). Във връзка с текущото изпълнение
на проекта и разпределението на извършените разходи по съответните параграфи
е необходимо планиране на средства за спортна площадка в размер на 7 153 лв.
Същите са предвидени от намаление на обект „Основен ремонт, оборудване и
обзавеждане на ПГСС "Хан Аспарух" гр. Исперих" - стопански инвентар”
(II.3.1.3). Средствата са по ОП "Региони в растеж”.
Актуализирани обекти:
Обект „Рехабилитация на ул. "Александър Стамболийски", гр. Исперих Трети етап паркинг” (I.3.1.3). Увеличава се планираната стойност на обекта от
18 083 лв. на 24 158 лв. Увеличението е в резултат на отпадане на обект „Лек
автомобил” (II.1.1.1). от инвестиционната програма. Допълнителните средства в
размер на 6 075 лв. са предвидени от собствения бюджет на община Исперих.
Променя се стойността на обект „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане
на ПГСС "Хан Аспарух" гр. Исперих" - стопански инвентар” (II.3.1.3). Във връзка
с текущото изпълнение на проекта и разпределението на извършените разходи по
съответните параграфи е необходимо намаляване планирания размер на
средствата за стопански инвентар в размер на 7 153 лв. Същите са заложени като
обект „Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на ПГСС "Хан Аспарух" гр.
Исперих" - спортна площадка” (II.3.1.4).
Средствата са по ОП "Региони в
растеж”.

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 – 3 355 280 лв.
С Решение № 461 от 01.02.2018 г. на Общински съвет - Исперих са приети
максималните размери на новите задължения за разходи и поети ангажименти по
бюджета на община Исперих за 2018 г. Същите са увеличени с Решение № 548 от
28.06.2018 г . Във връзка с допълнително одобрените трансфери с писмо ФО-42 от
21.08.2018 г. на Министерство на финансите, във връзка с ПМС № 165 от 07.08.2018г.,
следва да се актуализират размерите на тези показатели, както следва:
- Максималният размер на новите задължения за разходи по бюджета (без
Фонд работна заплата), които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от
6 873 571 лв. на 8 373 571 лв.
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Максималният размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които
могат да бъдат поети през 2018 г. от 8 965 527 лв. на 10 465 527 лв.

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г., чл. 94, ал. 3,
т. 1 и 2 , 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 2018 г.
съгласно Приложение №1 на стойност 3 355 280 лв.
2. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без
ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от 6 873 571 лв. на 8 373 571 лв.
3. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат
да бъдат поети през 2018 г. от 8 965 527 лв. на 10 465 527 лв.
4. 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.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля, становището на председателя на водещата комисии.
Заповядайте г-н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 20.09.2018 г. от 16.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
5

„ За”
5

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

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, мнения към вносителя имате ли?
Няма.
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Преманаваме към гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Извънредно заседание на 20.09.2018 г. от 17.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови
разходи за 2018 г. и максималните размери на новите задължения за разходи
и поети ангажименти по бюджета за 2018 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.
28.
29.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. 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 КАРАКАШЕВ
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

„ против”

„въздържал се”

За
За
За

П
П
П

За
За
За
За

П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За
За

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
25
25
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 584
На основание чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г., чл. 94, ал. 3,
т. 1 и 2 , 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 2018 г.
съгласно Приложение №1 на стойност 3 355 280 лв.
2. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без
ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от 6 873 571 лв. на 8 373 571 лв.
3. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат
да бъдат поети през 2018 г. от 8 965 527 лв. на 10 465 527 лв.
4. 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.
/ Приложение № 1 е на хартиен носител и е неразделна част от протокола/

ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: разрешаване съществуването на паралелки с ученици под
минималния брой в училища в община Исперих за учебната 2018/ 2019 година.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Бейтула.
Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование се допуска по изключение, при осигурени допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти, финансиращият
орган да разреши съществуването на паралелки в неспециализирани общински
училища с ученици под минималния брой, определен в Приложение № 7 към чл.53 от
Наредбата, който за паралелки от I до IV клас е 16 ученици и за паралелки от V до XII
клас е 18 ученици. В тези случаи броят на учениците в паралелка от I до ХII клас трябва
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да е не по-малък от 10 ученици, а при формиране на слети паралелки броят на
учениците от двата класа трябва да е не по-малък от 10 ученици.
Минималният размер на допълнителните средства в случаите по чл.68, ал.1, т.2
от Наредбата се определя, като разликата между норматива за минимален брой и
действителния брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко от 20 на сто от
размера на стандарта за ученик, когато общият брой на учениците в паралелките в I VII клас на неспециализираното училище е от 41 до 80 ученици, каквито са ОУ „Васил
Левски” с.Тодорово – 52 ученици и ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево – 68 ученици.
Минималният размер на допълнителните средства в случаите по чл.68, ал.1, т.3
от Наредбата се определя, като разликата между норматива за минимален брой и
действителния брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко от 40 на сто от
размера на стандарта за ученик, когато общият брой на учениците в паралелките в I VII клас на неспециализираното училище е от 41 до 80 ученици, каквито са ОУ „Васил
Левски” с.Тодорово – 52 ученици и ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево – 68 ученици.
Когато общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава
определения в чл.68, ал.4, т.2 и 3 и ал.6, т.2 и 3 от Наредбата, допълнителни средства
извън определените по стандарти се осигуряват по преценка на финансиращия орган.
В съответствие с изискванията на чл.68, ал.8 от Наредбата в деловодството на
Общинска администрация Исперих постъпиха докладни записки от директорите на
общинските училища ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих, ПГ „Васил Левски”
гр.Исперих, ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих, ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци, ОУ
„Н.Й.Вапцаров” с.Вазово, ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево и ОУ „Васил Левски”
с.Тодорово относно утвърждаване на маломерни паралелки за учебната 2018/ 2019.
Предложенията са подкрепени от Началника на Регионално управление на
образованието – Разград.
За ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих:
IX “в” клас - 15 ученици – недостиг до минималната квота 3 ученици.
IX “д” клас /СОП/ - 6 ученици – недостиг до минималната квота 2 ученици.
X “в” клас - 15 ученици – недостиг до минималната квота 3 ученици.
X “е” клас /СОП/ - 6 ученици – недостиг до минималната квота 2 ученици.
XI “г” клас /задочна форма на обучение/ - 14 ученици – недостиг до
минималната квота 1 ученик.
За ПГ „Васил Левски” гр.Исперих:
XI “б” клас - 17 ученици – недостиг до минималната квота 1 ученик;
XI “в” клас - 16 ученици – недостиг до минималната квота 2 ученици;
XII “а” клас - 15 ученици – недостиг до минималната квота 3 ученици.
За ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих:
II “б” клас - 14 ученици – недостиг до минималната квота 2 ученици;
V “а” клас - 17 ученици – недостиг до минималната квота 1 ученици.
VI “б” клас - 16 ученици – недостиг до минималната квота 2 ученици.
За ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци:
III клас - 11 ученици – недостиг до минималната квота 5 ученици;
V клас - 15 ученици – недостиг до минималната квота 3 ученици;
VI клас - 13 ученици – недостиг до минималната квота 5 ученици;
VII клас - 16 ученици – недостиг до минималната квота 2 ученици.
За ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово:
I клас - 11 ученици – недостиг до минималната квота 5 ученици;
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II клас - 14 ученици – недостиг до минималната квота 2 ученици;
III клас - 14 ученици – недостиг до минималната квота 2 ученици;
IV клас - 12 ученици – недостиг до минималната квота 4 ученици;
VI клас - 14 ученици – недостиг до минималната квота 4 ученици;
VII клас - 12 ученици – недостиг до минималната квота 6 ученици.
За ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево:
I - II клас /слята маломерна паралелка/ - 13 ученици – недостиг до минималната
квота 3 ученици;
III клас - 10 ученици – недостиг до минималната квота 6 ученици;
IV клас - 12 ученици – недостиг до минималната квота 4 ученици;
V клас - 10 ученици – недостиг до минималната квота 8 ученици;
VI клас - 10 ученици – недостиг до минималната квота 8 ученици;
VII клас - 13 ученици – недостиг до минималната квота 5 ученици.
За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово:
I - III клас /слята маломерна паралелка/ - 13 ученици – недостиг до минималната
квота 3 ученици;
II - IV клас /слята маломерна паралелка/ - 14 ученици – недостиг до
минималната квота 2 ученици;
V - VI клас /слята маломерна паралелка/ - 11 ученици – недостиг до
минималната квота 7 ученици;
VII клас - 14 ученици – недостиг до минималната квота 4 ученици.
Допълнителните средства, които Община Исперих задължително трябва да
осигури за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти, са в
размер на общо 20 917лв.:
За ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево:
- III, IV, V, VI и VII клас – 31 х (1 609лв. х 20%) = 31 х 321,80лв. = 9 975,80лв.
- слята паралелка I - II клас – 3 х (1 609лв. х 40%) = 3 х 643,60лв. = 1 930,80лв.
Общо: 11 906,60лв.
За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово:
- VII клас – 4 х (1 609лв. х 20%) = 4 х 321,80лв. = 1 287,20лв.
- слети паралелки I - III, II - IV и V - VI клас – 12 х (1 609лв. х 40%) = 12 х
643,60лв. = 7 723,20лв.
Общо: 9 010,40лв.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе
следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.68 от Наредбата за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Разрешава съществуването на 31 паралелки с ученици под минималния брой в
училища в община Исперих за учебната 2018/ 2019 година, от които 4 слети:
1.1. ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих:
IX “в” клас
15 ученици
маломерна паралелка
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IX “д” клас /СОП/
X “в” клас
X “е” клас /СОП/
XI “г” клас

6 ученици
15 ученици
6 ученици
14 ученици

маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка

1.2. ПГ „Васил Левски” гр.Исперих:
XI “б” клас
17 ученици
XI “в” клас
16 ученици
XII “а” клас
15 ученици

маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка

1.3. ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих:
II “б” клас
14 ученици
V “а” клас
17 ученици
VI “б” клас
16 ученици
За ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци:
III клас
11 ученици
V клас
15 ученици
VI клас
13 ученици
VII клас
16 ученици

маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка

За ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово:
I клас
11 ученици
II клас
14 ученици
III клас
14 ученици
IV клас
12 ученици
VI клас
14 ученици
VII клас
12 ученици

маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка

За ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево:
I - II клас
13 ученици
III клас
10 ученици
IV клас
12 ученици
V клас
10 ученици
VI клас
10 ученици
VII клас
13 ученици

слята маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка

За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово:
I - III клас
13 ученици
II - IV клас
14 ученици
V - VI клас
11 ученици
VII клас
14 ученици

слята маломерна паралелка
слята маломерна паралелка
слята маломерна паралелка
маломерна паралелка

2. Разрешава осигуряване на допълнителни средства, в общ размер на 20 917лв.,
извън определените по стандарти, за обезпечаване на учебния процес по училища,
както следва:
2.1. ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево - 11 906,60лв.
2.2. ОУ „Васил Левски” с.Тодорово - 9 010,40лв.
3. При промяна на определения стандарт да бъде направена съответната
актуализация на осигурените допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес през учебната 2018/ 2019 година.
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4. Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящите решения.
5. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-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.
Благодаря г-жо Бейтула.
Моля, становището на председателя на водещата комисии.
Заповядайте г-жо Димитрова
Екатерина Димитрова –Председател на ПК по « Образование, култура,
спорт и туризъм».
На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на
20.09.2018 г. от 16.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
4

„ За”
3

Резултати от гласуването:
„ Против”
„Въздържал се”
1

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, мнения към вносителя имате ли?
Заповядайте г-н Вутов.
Венелин Вутов – заместник председател на Общински съвет Исперих.
На заседание на постояната комисия гласувах против и сега ще гласувам по
същия начин. С тези слети паралелки ние вредим на децата. Смятам, че никой от
присъстващите не е убеден, че процеса на преподаване ще е ефективен и тези ученици
ще имат някакви познания.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Вутов.
Други желаещи да вземат отношение по докладната записка и проекта за
решение.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова - Председател на ПК по « Образование, култура,
спорт и туризъм».
На заседание на постояната комисия гласувах докладната записка да бъде
внесена за разглеждане, но сега ще гласувам въздържал се. Политиката на държавата е
насочена към повишаване на образованието. Ние приехме програма за повишаване на
образованието в общината. Вие като съветници гласувахте да няма слети паралелки по
училищата. Екип от представители на администрацията, политическите сили и
специалисти подготви тази програма и основния момент в нея бе точно това да не се
допускат слети паралелки по училищата на територията на общината. Вече две учебни
години поред този общински съвет допуска това без да помисли за оптимизация или
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закриване на тези училища. Ние не изпълняваме нашите решения, а как ще накараме
други да се съобразяват с тях.
По конкретната докладна записка така както е внесена имам няколко въпроси
към вносителя.
Първо по отношение на формирането на тези слети паралелки. На заседание на
постояната комисия вносителя ни запозна с действителното разпределие на учениците
по класове и от там става видно, че сливането на паралелките I със III и II със IV може
да се промени. Учебния план на учениците от I и II клас е сходен, както и учебния план
на учениците от III и IV клас. Съвсем други са учебните предмети в III и IV клас.
В тази връзка правя предложение по проекта за решение в частта отнасяща се за
ОУ „Васил Левски“ с. Тодорово, където ще има три маломерни паралелки и една слята
паралелка:
За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово:
I - II клас
11 ученици
III - IV клас
16 ученици
V - VI клас
11 ученици
VII клас
14 ученици

слята маломерна паралелка
слята паралелка
слята маломерна паралелка
маломерна паралелка

Искам също да попитам защо има маломерни паралелки в градските училища
без ОУ « Васил Априлов». Налага ли се това или така е по удобно на конкретното
училище за да не прави оптимизация, което ще наложи и съкращаване на
педагогически персонал., и защо се налага сформирането на маломерни паралелки в
гимназията, като Наредбата казва, че може да се сформира една паралелка, където
учениците да изучават различни профили.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-жо Димитрова.
Заповядайте г-жо Бейтула да отговорите.
Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община Исперих.
За сливането на I и III клас и II и IV клас предложението е направено от
Директора на училището. Наистина ако се направи сливането на паралелките както
предложи г-жа Димитрова тогава ще има една слята паралелка в ОУ „ Васил Левски“
с.Тодорово и три маломерни паралелки.
По тази причина оттеглям предложението си за проекто решение отнасяща се за
паралелките в ОУ „ Васил Левски“ с. Тодорово.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Вносителя отегля предложението си за решение отнасяща се за паралелките в
ОУ „ Васил Левски“ с. Тодорово.
Моля, колеги след като вносителя отегли предложението си преминаваме към
гласуване на проекта за решение по докладната записка с предложението направено от
г-жа Димитрова, а именнно:
За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово:
I - II клас
11 ученици
III - IV клас
16 ученици
V - VI клас
11 ученици
VII клас
14 ученици

слята маломерна паралелка
слята паралелка
слята маломерна паралелка
маломерна паралелка

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

Извънредно заседание на 20.09.2018 г. от 17.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: разрешаване съществуването на паралелки с ученици под
минималния брой в училища в община Исперих за учебната 2018/ 2019 година.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. 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 КАРАКАШЕВ
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

„ против”

„въздържал се”

За
За
За

П
П
П

За
За
За

П
П
П
П

против
За
За
против
Въздържал се
Въздържал се
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П

За
За
За

П
П
П
П
П
П

За
За
За

П
П
П

против

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
25
20
3
2
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 585
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На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.68 от Наредбата за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Разрешава съществуването на 31 паралелки с ученици под минималния брой в
училища в община Исперих за учебната 2018/ 2019 година, от които 4 слети:
1.1. ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих:
IX “в” клас
15 ученици
маломерна паралелка
IX “д” клас /СОП/
6 ученици
маломерна паралелка
X “в” клас
15 ученици
маломерна паралелка
X “е” клас /СОП/
6 ученици
маломерна паралелка
XI “г” клас
14 ученици
маломерна паралелка
1.2. ПГ „Васил Левски” гр.Исперих:
XI “б” клас
17 ученици
XI “в” клас
16 ученици
XII “а” клас
15 ученици
1.3. ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих:
II “б” клас
14 ученици
V “а” клас
17 ученици
VI “б” клас
16 ученици
За ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци:
III клас
11 ученици
V клас
15 ученици
VI клас
13 ученици
VII клас
16 ученици

маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка

За ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово:
I клас
11 ученици
II клас
14 ученици
III клас
14 ученици
IV клас
12 ученици
VI клас
14 ученици
VII клас
12 ученици

маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка

За ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево:
I - II клас
13 ученици
III клас
10 ученици
IV клас
12 ученици
V клас
10 ученици
VI клас
10 ученици
VII клас
13 ученици

слята маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка

За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово:
I - II клас
11 ученици
III - IV клас
16 ученици
V - VI клас
11 ученици
VII клас
14 ученици

слята маломерна паралелка
слята паралелка
слята маломерна паралелка
маломерна паралелка
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2. Разрешава осигуряване на допълнителни средства, в общ размер на 20 917лв.,
извън определените по стандарти, за обезпечаване на учебния процес по училища,
както следва:
2.1. ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево - 11 906,60лв.
2.2. ОУ „Васил Левски” с.Тодорово - 9 010,40лв.
3. При промяна на определения стандарт да бъде направена съответната
актуализация на осигурените допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес през учебната 2018/ 2019 година.
4. Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящите решения.
5. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-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.

ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне на за преимуществено ползване на МПС – училищен
автобус – частна общинска собственост в полза ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци,
община Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Съгласно разпоредбите на чл.256, ал.1, т.10 от Закона за предучилищното и
училищното образование органите на местното самоуправление осигуряват и
контролират безплатния транспорт на децата в задължителна предучилищна възраст и
на учениците от населени места, в които няма детска градина или училище, до найблизката детска градина или училище, което провежда обучение в съответната група
или в съответния клас, и обратно, за което по силата на чл.283, ал.2 от Закона се
осигуряват средства от държавния бюджет.
Към момента осигурените от Министерството на образованието и науката 7
училищни автобуса са предоставени за преимуществено ползване на средищните
училища от община Исперих за срок от 10 години, с Решение № 395 от 21.07.2014г. на
Общински съвет Исперих.
След отправено мотивирано искане до МОН за осигуряване на допълнителен
училищен автобус за обслужване на пътуващите деца и ученици от средищните детски
градини и училища в община Исперих, със Заповед № РД 11-17 от 29.05.2018г. на
Министъра на образованието и науката на Община Исперих е прехвърлено
безвъзмездно правото на собственост върху движима вещ – частна държавна
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собственост, представляваща моторно превозно средство марка „Isuzu“, модел
„Turquoise“, с 32+1 места, с per. № СВ 4059 МН.
Подписан е договор № Д01-131/ 13.07.2018г. между Министерството на
образованието и науката и Община Исперих, с който сме задължени да използваме
специализираното превозно средство за превоз на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст до средищните детски градини и училища,
намиращи се на територията на общината.
С оглед на гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе
следното решение:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.256, ал.1, т.10 от Закона за предучилищното и
училищното образование, във връзка с чл.12, ал.1 и чл.39, ал.2, ал.5 от Закона за
общинската собственост, чл.33 и чл.56, ал.4 от Наредба № 27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих, чл.53, ал. 4 от
Закона за предучилищното и училищното образование и чл.5, ал.1 от Постановление №
128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните
детски градини и училища, Общински съвет Исперих
РЕШИ:
1. Определя ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци, община Исперих за
преимуществен ползвател на моторно превозно средство марка „Isuzu“, модел
„Turquoise“, с 32+1 места, с per. № РР 8593 ВК и балансова стойност 243 360лв.
2. Възлага на кмета на Община Исперих да издаде заповед за безвъзмездно
ползване и управление на описаното в т.1 моторно превозно средство на директора на
съответната институция.
3. Възлага на кмета на Община Исперих да сключи договор с директора на ОУ
„Христо Ботев“ с.Лудогорци за безвъзмездно ползване и управление на моторно
превозно средство марка „Isuzu“, модел „Turquoise“, с 32+1 места, с per. № РР 8593 ВК.
4. Срокът за делегиране на безвъзмездно право на ползване и управление е 6
години и е до 29.08.2024.
5. МПС - частна общинска собственост, обект на настоящето решение да се
използва съобразно разпоредбите на чл.53, ал.4 от ЗПУО и чл.5, ал.1 от ПМС
Постановление № 128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в
Списъка на средищните детски градини и училища.
6. Разходите за поддръжка и експлоатация на училищния автобус са за сметка на
ползвателя и се предоставят чрез допълващ стандарт за поддръжка на автобуса,
предоставен на училището за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в
зависимост от броя на местата и чрез целеви трансфери от държавния бюджет.
7. Допълващият стандарт за поддръжка на автобуса, предоставен на училището
за осигуряване на транспорт на деца и ученици се предоставя за бюджетна година, а
целевите трансфери получени от централния бюджет по чл.283, ал.2 от ЗПУО се
превеждат в законоустановените срокове от първостепенния разпоредител с бюджет на
училището в пълния си размер на съответния експлоатационен период.
8. 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.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Руфад.
Моля, становището на председателя на водещата комисии.
Заповядайте г-жо Димитрова
Екатерина Димитрова –Председател на ПК по « Образование, култура,
спорт и туризъм».
На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на
20.09.2018 г. от 16.30 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ брой на
членовете на ПК
6

Гласували общински
съветници
4

„ За”
4

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

0

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

на

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси към вносителя, предложения, становища по проекта за решение.
Няма.
Моля заповядайте да гласувате.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

Извънредно заседание на 20.09.2018 г. от 17.00 ч. участвали в поименното
гласуване.
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Относно: Предоставяне на за преимуществено ползване на МПС – училищен
автобус – частна общинска собственост в полза ОУ „Христо Ботев“
с.Лудогорци, община Исперих.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.

АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН
АЙШЕ МЕХМЕД СААР
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ
БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД
БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН
БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН
ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ
ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА
ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА
ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР
ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД
МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ

„ против”

За
За
против

„въздържал се”
П
П
П

За
За
За
За

П
П
П
П

За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П

30

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ
МУСТАФА ЗАКИР РАШИД
ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД
РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ
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

П
П

За

П
П
П
П
П
П

против
против
За
За
За
За
Въздържал се
За

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
25
21
3
1
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 586
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.256, ал.1, т.10 от Закона за предучилищното и
училищното образование, във връзка с чл.12, ал.1 и чл.39, ал.2, ал.5 от Закона за
общинската собственост, чл.33 и чл.56, ал.4 от Наредба № 27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих, чл.53, ал. 4 от
Закона за предучилищното и училищното образование и чл.5, ал.1 от Постановление №
128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните
детски градини и училища, Общински съвет Исперих
РЕШИ:
1. Определя ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци, община Исперих за
преимуществен ползвател на моторно превозно средство марка „Isuzu“, модел
„Turquoise“, с 32+1 места, с per. № РР 8593 ВК и балансова стойност 243 360лв.
2. Възлага на кмета на Община Исперих да издаде заповед за безвъзмездно
ползване и управление на описаното в т.1 моторно превозно средство на директора на
съответната институция.
3. Възлага на кмета на Община Исперих да сключи договор с директора на ОУ
„Христо Ботев“ с.Лудогорци за безвъзмездно ползване и управление на моторно
превозно средство марка „Isuzu“, модел „Turquoise“, с 32+1 места, с per. № РР 8593 ВК.
4. Срокът за делегиране на безвъзмездно право на ползване и управление е 6
години и е до 29.08.2024.
5. МПС - частна общинска собственост, обект на настоящето решение да се
използва съобразно разпоредбите на чл.53, ал.4 от ЗПУО и чл.5, ал.1 от ПМС
Постановление № 128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в
Списъка на средищните детски градини и училища.
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6. Разходите за поддръжка и експлоатация на училищния автобус са за сметка на
ползвателя и се предоставят чрез допълващ стандарт за поддръжка на автобуса,
предоставен на училището за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в
зависимост от броя на местата и чрез целеви трансфери от държавния бюджет.
7. Допълващият стандарт за поддръжка на автобуса, предоставен на училището
за осигуряване на транспорт на деца и ученици се предоставя за бюджетна година, а
целевите трансфери получени от централния бюджет по чл.283, ал.2 от ЗПУО се
превеждат в законоустановените срокове от първостепенния разпоредител с бюджет на
училището в пълния си размер на съответния експлоатационен период.
8. 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.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря за присъствието на общинските съветници.
Поради изтичане на дневния ред закривам извънредното заседание на Общински
съвет Исперих проведено на 20.09.2018 г. от 17.00 ч.
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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