ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ

ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от редовното заседание на Общински съвет – Исперих

ПРОТОКОЛ № 57 от 24.01.2019 г.
РЕШЕНИЕ

№ 619
На основание чл.21, ал1, т.8, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за
общинската собственост и съгласно чл. 9, ал.3 от Наредба №27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ
1.Приема отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от
нейното управление за 2018 год. по Приложение 1.
2.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането и.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването
му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административно процесуален
кодекс.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И
РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА
ИСПЕРИХ ЗА 2018 год.
В изпълнение на задълженията по чл.66а от Закона за общинската собственост,
чл. 9, ал.3 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на община Исперих, Кметът на общината най- малко един път в
годината предоставя на Общинския съвет отчет за състоянието на общинската
собственост и резултати от нейното управление по видове и категории обекти.
Настоящият отчет анализира управлението и разпореждането с общинско имущество
при община Исперих за периода 01.01.2018 год. до 31.12.2018 год.
Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за
2018год. бе приета с Решение № 453 по Протокол № 40 от 25.01.2018год. и
актуализирана с Решение №541 по Протокол №48 от 31.05.2018год.; с Решение №544
по Протокол №48 от 31.05.2018год. на ОбС-Исперих; Решение № 566 по Протокол №
50 от 30.07.2018год.; Решение № 568 по Протокол № 50 от 30.07.2018год.; Решение №
594 по Протокол №53 от 11.10.2018год.; Решение № 595 по Протокол №53 от
11.10.2018год. ; Решение № 599 по Протокол №55 от 29.11.2018год. и Решение № 604
по Протокол №55 от 29.11.2018год.
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Отчетът включва следните основни раздели:
I. Състояние на общинската собственост – съставените актове за общинска
собственост през 2018 год. са общо 231 броя, като:
-актове за публична общинска собственост - 41 броя
- актове за частна общинска собственост – 190 броя
Броят на отписаните актове за общинска собственост през отчетния период са
общо 23 броя, като имотите са отписани поради отпаднала необходимостта те да са
общинска собственост на основание извършени разпоредителни сделки, представени
документи за собственост и др.
II.Управление на недвижими имоти – публична общинска собственост.
1. В изпълнение на Решение № 457 по Протокол № 40 от 25.01.2018год. на ОбСИсперих е сключен Договор за безвъзмездно право на ползване №114 от 09.03.2018
год. за предоставяне на 1 дка от поземлен имот №000114 с начин на трайно ползване
нискостъблена гора в местност „Кулиш― с.Йонково, община Исперих за устройване на
пчелин.
III.Управление и отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост.
1.Безвъзмездно управление - с Решение № 462 по Протокол № 42 от 22.02.2018год.
на ОбС – Исперих са предоставени три помещения в гр.Исперих на Министерството на
земеделието и храните за осъществяване на дейността на Общинска служба по
земеделие – Исперих.
2.Общински помещения, отдадени под наем – към 31.12.2018год. действащи са
общо 36 броя договори за наем на помещения, от които 15 броя са договори за наем на
павилиони на Общински пазар Исперих, а останалите 21 договора са за наем на
помещения в града и селата.Постъпилите приходи от наеми на общински помещения са
в размер на 136 901,34 лева.
3.Общински терени и тротоарни площи, отдадени под наем – постъпилите приходи
от тези наеми през отчетната година са в размер на 31 510,16 лева. Към м.декември
2018год. действащите договори за общински терени и тротоарни площи са 36 броя.
4.Наем на общински жилища – Към м.декември 2018год. действащите договори са
24 броя, като две общински жилища са свободни. Годишните приходи от този вид са в
размер на 20 665,84 лева.
6.Такси за ползване на Общински пазар – постъпленията са в размер на 52 324
лева.
7.Такси от общински пазар за издаване на разрешения в размер на 2 250 лева.
IV. Управление на земеделски имоти и дворни места - от наем земеделски земи
и дворни места постъпленията през годината са в размер на 370 684.48 лева.
1. Отдаване под наем на дворни места - действащи през годината са общо 69 броя
договори за наем на дворни места и общия годишен приход от тях е в размер на
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5 045,65 лева.
2.Отдаване под наем на маломерни земеделски имоти – През отчетната година при
се сключиха договори за 34 броя имоти. Постъпилите приходи са в размер на 4 115,50
лева.
3.Отдаване под наем на пасища, мери – с Решение № 467 по Протокол № 42 от
22.02.2018г. на ОбС – Исперих се определиха условията за отдаване под наем на
общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери като през отчетната година
действащи са 45 броя договори за наем и общият размер на приходите, постъпили по
тези договори през годината са в размер на 51 011 лева.
4.Отдаване под наем на общински пътища – За селскостопанската 2017/2018 год.
въз основа на списък от Областна Дирекция „Земеделие― – Разград и Решение №
438/21.12.2017год. на ОбС – Исперих през 2018год. са сключени 63 броя договори за
1007 дка. Постъпилите наеми са в размер на 48 790,05 лева.
5.Отдаване под наем на земеделски земи- действащите през 2018год. договори за
тези земи са 91 броя тригодишни договори, 125 броя петгодишни договори, 1 брой
седемгодишен договор и 12 броя десетгодишен или общ брой на договорите е 229.
Общият размер на приходите е в размер на 261 722.28 лева.
V.Управление на общинския горски фонд. – с Решение № 463 по Протокол №42
от 22.02.2018год. на ОбС Исперих се определиха условията за провеждане на тръжна
процедура за ползване на маркирана дървесина от общински гори по обекти, като
същите приключиха както следва:
-За обект №1 се сключи договор №206 от 20.06.2018г. на стойност 52 946 лева без
ДДС.
-За обект №2 се сключи договор № 300 от 23.08.2018г. на стойност 49 170 лева без
ДДС.
-За обект №3 се сключи договор № 178 от 04.06.2018г. на стойност 136 023 лева
без ДДС.
Общият размер на очакваните приходи от управлението на общинския горски
фонд е в размер на 238 139 лева. Постъпленията се реализират през различните
месеци в зависимост от извършената сеч. От сключените договори през 2017г. и
2018г. през отчетната година са постъпили 280 489,26 лева.
VI.Разпореждане с имоти и вещи – частна общинска собственост.
В изпълнение на Решения на Общински съвет Исперих през отчетната 2018год. са
реализирани следните разпоредителни сделки:
1.Продажба на застроен поземлен имот XIV-2708, квартал 208 отреден за
жилищно застрояване с площ 453 кв.м с местонахождение гр.Исперих, кв. „Запад― по
регулационния план на гр.Исперих на собственика на сградата в имота.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 336 лева без ДДС.
2.Продажба на два броя сгради с начин на трайно ползване трансформаторни
постове с обща площ 18 кв.м с местонахождение гр.Исперих, местност „Юсек юстю―
по плана на гр.Исперих на „Енерго-про Мрежи― АД.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 106 лева .
3.Продажба на 177/637 идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел
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VII-317,квартал 40 с местонахождение с.Йонково,ул. „Осъм―№1 на собственика са
останалите идеални части от имота.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 409 лева без ДДС.
4. Продажба на застроен поземлен имот №37010.90.123 с начин на трайно
ползване ниско застрояване с площ 1155 кв.м с местонахождение с.Китанчево, ул.
„Иван Вазов― №3 по кадастралната карта на селото на собственика на сградата в имота.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 4 320,90 лева без ДДС.
5.Продажба на 36/962 кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към
парцел I-444, квартал 31 с местонахождение с.Подайва, ул.―Васил Тинчев― №7 по
регулационния план на селото на собственика са останалите идеални части от имота.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 147,10 лева без ДДС.
6. Продажба на застроен поземлен имот XII -62, квартал 11 отреден за жилищно
застрояване с площ 653 кв.м с местонахождение с.Средоселци, ул.―Светлина― №28 по
регулационния план на селото на собствениците на сградата в имота.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 488,80 лева без ДДС.
7.Продажба на незастроен поземлен имот II-175, квартал 20 с начин на трайно
ползване за жилищно застрояване с площ 540 кв.м с местонахождение с.Бърдоква, ул.
„Пирин― № 4 по регулационния план на селото.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 223,00 лева без ДДС.
8.Продажба на незастроен поземлен имот XIV, квартал 52 отреден за жилищно
застрояване с площ 608 кв.м с местонахождение с.Подайва, ул. „Драва― № 27 по
регулационния план на селото.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 274,50 лева без ДДС.
9.Продажба на незастроен поземлен имот XV, квартал 52 отреден за жилищно
застрояване с площ 612 кв.м с местонахождение с.Подайва, ул. „Драва― № 25б по
регулационния план на селото.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 289,50 лева без ДДС.
10.Продажба на моторно превозно средство Шевролет Каптива.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 5 524,40 лева.
11.Продажба на незастроен поземлен имот №46913.120.505 с начин на трайно
ползване ниско застрояване с площ 3 359 кв.м с местонахождение с.Малък Поровец, ул.
„Арда― по кадастралната карта на селото.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 7 205,00 лева без ДДС.
12.Продажба на незастроен поземлен имот №46913.120.416 с начин на трайно
ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 3 871 кв.м с местонахождение
с.Малък Поровец, ул. „Христо Ботев― по кадастралната карта на селото.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 8 303,00 лева без ДДС.
13. Продажба на застроен поземлен имот №32874.201.20 с начин на трайно
ползване складова база с площ 5 368 кв.м с местонахождение гр.Исперих, ул.
„Четвърта― по кадастралната карта на града на собственика на сградата в имота.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 30 114,00 лева без ДДС.
14. Продажба на незастроен поземлен имот №03472.40.343 с начин на трайно
ползване за друг обществен обект, комплекс с площ 400 кв.м с местонахождение
с.Белинци, ул. „Васил Левски― по кадастралната карта на с.Белинци.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 6 120,00 лева без ДДС.
15. Продажба на незастроен поземлен имот №46913.120.386 с начин на трайно
ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 1 150 кв.м с местонахождение
с.Малък Поровец, ул. „Осогово― по кадастралната карта на селото.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 399,10 лева без ДДС.
16. Продажба на незастроен поземлен имот №46913.120.1с начин на трайно
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ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 921 кв.м с местонахождение
с.Малък Поровец, ул. „Осогово― по кадастралната карта на селото.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 923,00 лева без ДДС.
17. Отстъпено право на строеж за построяване на масивна едноетажна нежилищна
сграда с площ 100,00 кв.м в УПИ I-2859, квартал 82 в гр.Исперих.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 25 250,00 лева без ДДС.
18.Продажба на застроен поземлен имот №15953.65.178 с начин на трайно
ползване ниско застрояване с площ 953 кв.м и сгради с местонахождение с.Голям
Поровец, ул. „Панайот Банков― №39 по регулационния план на селото.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 7 058,80 лева без ДДС.
19.Продажба на застроен поземлен имот №03472.40.328 с начин на трайно
ползване ниско застрояване с площ 339 кв.м и сгради с местонахождение с.Белинци, ул.
„Кирил и Методий― №13по регулационния план на селото.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 751,00 лева без ДДС.
20.Продажба на 1584,71/3147,38 кв.м идеални части от УПИ I, квартал 15 с
местонахождение с.Яким Груево, ул. „Иван Вазов― №40 по регулационния план на
селото.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 3 926,00 лева без ДДС.
21. Продажба на 1562,67/3147,38 кв.м идеални части от УПИ I, квартал 15 с
местонахождение с.Яким Груево, ул. „Иван Вазов― №40 по регулационния план на
селото.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 3 872,00 лева без ДДС.
22.Продажба на урегулиран поземлен имот IX-466, квартал 52 и сгради с начин на
трайно ползване За жилищно застрояване с площ 1 050 кв.м с местонахождение
с.Лудогорци, ул. „Витоша― №7 по регулационния план на селото.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 250,40 лева без ДДС.
23.Учредяване право на пристрояване в УПИ ХХVI-979, квартал 90 по
регулационния план на гр.Исперих.
Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 406,00 лева без ДДС.
Общият размер на приходите от продажби на общински активи през отчетната
година е в размер 123 697,50 лева
VII.Имоти, предоставени за безвъзмездно право на ползване.
1.За поземлен имот №56945.10.93 и поземлен имот №56945.10.102 в с.Подайва е
учредено безвъзмездно право на ползване .
Сключен е договор за безвъзмездно право на ползване № 337 от 30.10.2018год.
VIII.Общински обекти, предоставени на концесия.- на концесия е отдаден само
един водоем в гр. Исперих, като годишния наем е в размер на 2 760 лева.
Заключение:
Рекапитулацията за приходите от управлението и разпореждането с общинско
имущество на община Исперих през 2018год. е както следва:
-Наеми и такси в размер на 243 651,34 лева
-Приходи от продажби в размер на 123 697,50 лева
-Приходи от продажба на дървесина в размер на 280 489,26 лева.
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-Наеми от земи в размер на 370 684.48 лева
-Наем от концесии в размер на 2 760 лева
Общ размер на приходите- 897 708,77 лева
РЕШЕНИЕ

№ 620
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10
от Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 от Наредба № 27 на ОбС Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2019 година.
2.Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост за 2019 година да бъде публикувана на интернет страницата на Община
Исперих.
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок пред
Административен съд Разград по реда на АПК.
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ ПРЕЗ 2019 година
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящата програма на Община Исперих за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост през 2019 год. включва:
1.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
продажба. В този раздел са включени следните видове имоти:
- дворни места с построени в тях нежилищни сгради;
- незастроени дворни места;
- ликвидиране на съсобственост;
- застроени дворни места;
- сгради;
-продажба на стояща дървесина на корен.
2.Описание на имотите, които общината има намерение да учреди вещни права –
в този раздел е включен един имот, върху които да се учреди отстъпено право на
строеж.
3.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем и очакваните приходи.
 ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ
ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА
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I.Продажба на дворни мяста с построените в тях нежилищни сгради на
стойност 559 809 лева.
1. Поземлен имот с идентификатор 10135.2517.5049 с площ 5 038 кв.м, ведно с
построената в имота сграда със застроена площ 265 кв.м по кадастралната карта на
гр.Варна, СО Манастирски рид, Бялата чешма при прогнозна продажна цена в размер
на 360 000 лева.
2.Застроен поземлен имот ХV-272, квартал 32 с площ 5 595 кв.м, ведно с
построената в имота сграда в с.Благоево при продажна цена в размер на 30 000 лева.
3.Поземлен имот II-1978, квартал 56 отреден за Обществено застрояване с
площ 1,189 дка, ведно с построената в имота самостоятелна масивна пететажна сграда,
отредена за Социални услуги с площ 516 кв.м по регулационния план на гр. Исперих
при прогнозна продажна цена в размер на 169 809 лева.
II.Продажба на незастроени дворни места на обща стойност 45 120 лева.
1. Поземлен имот III-887, кв.82 по регулационния план на с.Малко Йонково с
площ 1734 кв. м при продажна цена в размер на 3 700 лева.
2. Поземлен имот № 61875.33.459 по кадастралната карта на с.Райнино с площ
720 кв.м при продажна цена в размер на 1 730 лева.
3.Поземлен имот № 61875.33.460 по кадастралната карта на с.Райнино с площ
509 кв.м при продажна цена в размер на 1 230 лева.
4.Поземлен имот № 61875.33.521 по кадастралната карта на с.Райнино с площ
924 кв.м при продажна цена в размер на 2 060 лева.
5.Поземлен имот I-1, кв.1 по регулационния план на с.Бърдоква с площ 3017 кв.
м при продажна цена в размер на 6 300 лева.
6.Поземлен имот II-2, кв.1 по регулационния план на с.Бърдоква с площ 2 030
кв. м при продажна цена в размер на 4 200 лева.
7.Поземлен имот II, кв.60 по регулационния план на с.Лъвино с площ 319 кв. м
при продажна цена в размер на 1 200 лева.
8.Поземлен имот VIII-105, кв.6 по регулационния план на с.Лъвино с площ 1250
кв. м при продажна цена в размер на 4 700 лева.
9.Поземлен имот IX-105, кв.6 по регулационния план на с.Лъвино с площ 1 292
кв. м при продажна цена в размер на 4 800 лева.
10.Поземлен имот VI-104, кв.6 по регулационния план на с.Лъвино с площ 1001
кв. м при продажна цена в размер на 3 800 лева.
11. Поземлен имот № 46913.120.53 по кадастралната карта на с.Малък Поровец с
площ 1003 кв.м при продажна цена в размер на 2 200 лева.
12.Поземлен имот V-415, кв.50 по регулационния план на с.Драгомъж с площ
3363,41 кв. м при продажна цена в размер на 7 000 лева.
13.Поземлен имот III-414, кв.66 по регулационния план на с.Драгомъж с площ
1050,00 кв. м при продажна цена в размер на 2 200 лева.
ІІІ.Ликвидиране на съсобственост с обща стойност 510 лева.
1.Продажба на 19/1756 идеални части от УПИ XII в квартал 36 по
регулационния план на с.Йонково при цена в размер на 60 лева.
2.Продажба на 136/1424 идеални части от УПИ I в квартал 36 по регулационния
план на с.Йонково при цена в размер на 450 лева.
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ІV . Продажба на застроени дворни места с ОПС или законно построена в
имота сграда на обща стойност 14 400 лева.
1.Поземлен имот IX-1427 в квартал 147 по регулационния план на гр.Исперих с
площ 637 кв.м при продажна цена в размер на 3 700 лева.
2.Поземлен имот XXVIII-1361 в квартал 139 по регулационния план на
гр.Исперих, отреден за Жилищно застрояване с площ 762 кв.м при продажна цена в
размер на 5 000 лева.
3.Поземлен имот V-126 в квартал 17 по регулационния план на с.Печеница с
площ 1 125 кв.м при продажна цена в размер на 2 400 лева.
4. Поземлен имот № 61875.33.737 по кадастралната карта на с.Райнино с площ
1 548 кв.м при продажна цена в размер на 3 300 лева.
V. Продажба на сгради на стойност 53 000 лева .
1.Масивна едноетажна сграда №03472.30.27.1 с начин на трайно предназначение
Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта на с.Белинци със застроена площ
89 кв.м при продажна цена в размер на 3 000 лева.
2.Четвърти етаж от административна четириетажна сграда със застроена площ
371,20 кв.м, построен в УПИ I, квартал 82 по регулационния план на гр.Исперих при
продажна цена в размер на 50 000 лева.
VI.Продажба на стояща дървесина на корен от общински гори
стойност 300 000 лева.

на обща

 ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНАТА ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНИ ПРАВА
I.Имот, върху които да се учреди безвъзмездно право на строеж.
1.Отстъпено право на строеж в поземлен имот №10015.111.135 по кадастралната
карта на с.Вазово за построяване на едноетажна нежилищна сграда със застроена площ
300 кв.м
Общо приходи от продажби - 972 839 лева
 ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ И
ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ
1. Отдаване под наем на помещения – 140 000 лева.
2.Отдаване под наем на общински терени – 29 000 лева.
3. Отдаване под наем на тротоарни площи - 5 000 лева.
4.Очаквани приходи от отдаване под наем на дворни места– през 2019год.
общият брой на тази група договорите за наем се очаква да бъде 70 броя, като
приходите от тях ще бъдат в размер на 5 500 лева.
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5.Отдаване под наем на жилища - действащите договори за наем на общински
жилища през 2019год. се очакват да бъдат 24 броя, като приходите от тях ще бъдат в
размер на 22 000 лева.
6.Приходи от наем на земя:
6.1.Очакваните приходи от наем на пасища, мери са в размер на 70 000 лева.
6.2.Очакваните приходи за отдаване под наем на полски пътища са в размер на
48 000 лева.
6.3.Очакваните приходи от отдаване под наем и аренда на общински земеделски
земи е в размер 250 000 лева.
7. Приходи от отдаване на обекти на концесия – 2 760лева.
8. Приходи от такси Общински пазар и такси за издаване на разрешения – 52 000
лева.
Общо приходи от наем – 624 260 лева
ОБЩО ПРИХОДИ – 1 597 099 лева
2.Необходими разходи - за технически дейности
публикуване на обяви в размер на 6 000 лева

в размер на

4 000 лева и

ОБЩО РАЗХОДИ – 10 000 лева
Настоящата годишна програма се приема на основание чл. 8, ал. 9, ал. 10 от
Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 от Наредба № 27 на ОбС – Исперих.
По своята същност тя е отворен документ и може да се променя и допълва през
годината.
Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост в
община Исперих през 2019год. е публикувана на интернет страницата на община
Исперих, обсъдена и приета от Общински съвет – Исперих по предложение на Кмета на
община Исперих с Решение № 620 по Протокол № 57 от 24.01.2019год. на ОбС –
Исперих.
РЕШЕНИЕ

№ 621
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона на местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, т.5, чл.13, чл.14 и чл.17
от Закона за общинския дълг, чл. 103 от Закона за публичните финанси, и чл. 21 от
Наредба № 18 за поемане, обслужване и управление на общински дълг от Община
Исперих, Общински съвет
РЕШИ:
1. Дава съгласие община Исперих да поеме дългосрочен общински дълг –
безлихвен заем за сметка на Централния бюджет по реда на чл.103, ал.1 от Закона за
публичните финанси при следните параметри:
1.1. Максимален размер на дълга/номинална стойност дълг –1 200 000,00 лв. (
един милион и двеста хиляди лева),
1.2. Валута на дълга – в български лева;
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1.3. Вид на дълга, съгласно чл.3 от Закона за общинския дълг – дългосрочен
дълг - безлихвен заем отпуснат по реда на чл.103, ал.1 от Закона за публичните
финанси.
1.4. Начин на обезпечаване – без обезпечение ;
1.5. Условия на погасяване:
- Срок на погасяване – не по-дълъг от края на следващата бюджетна година
след отпускането му от Министерство на финансите (20.12.2020 г.).
- Източник на средствата за погасяване – собствени приходи и обща
изравнителна субсидия.
1.6. Максимален лихвен процент, такси,комисионни и други – без лихви, такси,
комисионни и други.
2. Възлага и делегира права на Кмета на общината да отправи Искане за
отпускане на безлихвен заем пред Министъра на финансите, както и да извърши
всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по
точка 1.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград, по реда на Административно-процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 622
На основание, чл. 21, ал. 2 от
Общинският съвет взема следното

ЗМСМА, чл.76, ал. 3 и чл. 79 от АПК

РЕШЕНИЕ:
Изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци
на територията на община Исперих, както следва:

Чл. 5, ал. 1 да се измени както следва: Установяването, обезпечаването и
събирането на местните данъци се извършва от служители на общинската
администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по местонахождението на
общината, в чийто район е възникнало задължението,
по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
Чл.7, ал. 1 да се измени както следва: С данък върху недвижимите имоти се
облагат разположените на територията на страната поземлени имот, сгради и
самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и
селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен
устройствен план имат предназначението по чл.8,т.1 от Закона за усройство на
територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по
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реда на специален закон.
Чл. 9, ал 4 да се допълни както следва: При концесия данъчно задължен е
концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с
изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на
ползване върху поземления имот или съответната част от него.
Чл.10, ал. 1 да се допълни както следва: Когато върху облагаем недвижим имот
правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване е притежание на
няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.
Чл.11, ал 1 да се измени както следва: За новопостроените сгради и постройки,
които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на
територията собственикът, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по
местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен
данък върху недвижимите имоти.
Да се приеме нова ал. 2 на чл. 11 със следното съдържание: Не се подават
данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни
права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от тази
глава.
Чл. 11, ал. 3 пр. ал.2 да се измени както следва: За новопостроен или придобит
по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1
предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства,
имащи значение за определянето на данъка.
Чл. 11, ал. 4 пр. ал. 3 да се измени както следва: При преустройство и при
промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в
сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне
на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1.
Чл. 11, ал. 5 пр. ал. 4 да се доп. както следва: При придобиване на имот по
наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32 от Закона за местни
данъци и такси. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от
наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 от Закона за
местните данъци и такси служителят по чл. 4, ал. 1 от Закона за местните данъци и
такси образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични
в общината и в регистъра на населението.
Чл. 11, ал. 6 пр. ал. 5: Подадената декларация от един съсобственик, съответно
ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.
Да се приеме нова ал. 7 към чл. 11 със следното съдържание: Не се изисква
подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение
за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на
строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради или в качеството на възложител по Закона за
устройство на територията. Служител от общинската администрация
отразява
служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.
Чл. 11, ал. 8 пр. ал. 6 да се измени както следва: Данъкът се определя от
служител на общинската администрация по местонахождението на недвижимия имот и
се съобщава на данъчно задълженото лице или на негов законен представител.
Чл.12, ал. 2 да се допълни както следва: Всеки от съсобствениците на имота,
съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване, може да
плати данъка за целия имот за сметка на останалите
Да се приеме нова ал. 3 към чл. 21 със следното съдържание: В случай че е
установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал.1 и 2
не се прилагат и данъкът, определен по чл. 17, се дължи в пълен размер за всяко от

11

жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.
Чл. 23, ал. 1 да се изм. и доп. както следва: За новопостроените сгради или части
от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са
завършени.
Чл. 23, ал. 2 да се изм. и доп. както следва: При прехвърляне на собствеността на
имота или при учредяване на ограничено вещно право на ползване приобретателят
дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила
промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от
прехвърлителя.
Да се приеме нова ал. 3 към чл. 23 със следното съдържание : Завършването на
сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация
или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията,
както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
Да се приеме нова ал. 4 към чл. 23 със следното съдържание: Органите,
издаващи документите по ал. 3, предоставят служебно по един екземпляр от тях на
данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им.
Да се приеме нова ал. 5 към чл. 23 със следното съдържание: Данъкът по ал.1 се
дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб
строеж, съответно – в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176,
ал.1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация
или не е издадено разрешение за ползване.
Да се приеме нова ал. 6 към чл. 23 със следното съдържание: Лицето,
упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител – за строежите от пета
категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от
Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината в едноседмичен
срок от съставянето му.
Да се приеме нова ал. 7 към чл. 23 със следното съдържание: Завършването на
сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство
на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с констативен акт, съставен от
служители на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може
да оспори констатациите в акта в 7- дневен срок от уведомяването.
Чл. 24а, ал.1 да се допълни както следва:
Служителят на общинската
администрация проверява подадените декларации и предоставената служебно
информация по чл. 23, ал. 4, 6 и 7 и чл. 41а, ал. 1 Той може да иска допълнителни
данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със счетоводните книги,
планове, скици и документи, въз основа на които имотът се притежава или се ползва, а
при нужда-и чрез измерване на имота от техническите органи
Да се приеме нова ал. 2 към чл. 33 със следното съдържание: На основата на
данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1, служителят в
общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки
наследник или заветник
Чл. 38, ал. 3 да се изм. и доп. както следва: Данъчната оценка по приложение № 2
от Закона за местните данъци и такси за имотите по ал.2, т.1 се определя на основата на
данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията на задълженото лице, както
и въз основа на данните за облагаемия имот, предоставени по реда на чл. 24а.
Да се отмени ал. 3 към чл. 41.
Да се отмени ал. 4 към чл. 41.
Да се приеме нова ал. 2 към чл. 41а със следното съдържание: Нотариусите в 7дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за
прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като
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предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 41, ал. 2
и основата,
върху която е определен.
Да се приеме нова ал. 3 към чл. 41а със следното съдържание: Органите на
Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен път на
Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства.
Редът, обхватъ и периодичността на предоставянето на данните се уреждат със
съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.
Чл. 41а ал. 4 пр. ал. 2:: Срокът по ал.1 започва да тече от деня, следващ
вписването.
Да се приеме нова ал. 5 към чл. 41а със следното съдържание: В едномесечен
срок от получаване на уведомлението по ал. 1 служителят в общинската администрация
определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените
вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за
определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно задължените лица.
Да се приеме нова ал. 1 към чл. 41б със следното съдържание: Съдиите,
нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица
извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или
прекратяват вещни права, след като установят, че са платени данъците по тази глава за
имуществото, което е предмет на сделката или действието.
Да се приеме нова ал. 2 към чл. 41б, т. 1 и 2 със следното съдържание: В
случаите на ал. 1 установяването от нотариуса на платения данък върху превозното
средство – предмет на сделката, се извършва със:
1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на
информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 6а при
посредничеството на информационната система на Министерството на вътрешните
работи, или със
2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ, при условие че
съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен по т. 1.
Да се отм. ал. 3, т. 5 към чл. 44.
Чл. 45, ал. 1 да се измени както следва: За леки и товарни автомобили с
технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои
от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:
ГДПС = ИмК х ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2
1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от
мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на
производство на автомобила, по следната формула:
ИмК = Сkw х Кгп,
където:
Сkw е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която
се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен както следва:
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а) до 55 kW включително – 0,50лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,69 лв. за 1 kW;
в). над 74 kW до 110 kW включително – 1,25 лв. за 1 kW;
г). над 110 kW до 150 kW включително – 1,85 лв. за 1 kW;
д). над 150 kW до 245 kW включително - 2,10 лв. за 1 kW;
е) над 245 кW – 3,00 лв. за 1 кW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в
следните размери:
Брой на годините от годината на Коефициент
производство, включително годината на
производство
Над 20 години
1,1
Над 15 до 20 години включително
1
Над 10 до 15 години включително
1,3
Над 5 до 10 години включително
1,5
До 5 години включително
2,3
2. екологичният компонент в зависимост от екологичната категория на автомобила
е в следния размер:
Без екологична категория, с екологични
категории „Евро 1― и „Евро 2―
„Евро 3―
„Евро 4―
„Евро 5―
„Евро 6― и „ЕЕV―

1,20
1,10
1,00
0,80
0,60

Чл. 45, ал. 2 да се измени както следва: Данъкът за ремаркета на леки и товарни
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т е в размер
както следва:
1. товарно ремарке – 10 лв.
2. къмпинг ремарке – 15 лв.
Чл. 45, ал. 6 да се измени както следва: Данъкът за товарен автомобил с
технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер 20,00
лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост.
Да се приеме нова ал. 14 към чл. 45 със следното съдържание: Когато в
регистъра по чл. 44, ал. 1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно
средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.
Чл. 47, ал. 4 да се допълни както следва: За превозните средства, на които е
прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на
прекратяване на регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване
превозно средство регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от
собственика в съответното звено „Пътна полиция― по месторегистрация на превозното
средство. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен
акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи
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след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за
предаване за разкомплектуване.
Да се отмени ал. 1 към чл. 48.
Чл. 48, ал. 2 да се измени както следва: За мотопеди и мотоциклети с мощност
на двигателя до 74 кW включително, и съответстващи на екологична категория „Евро
4― данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични
категории, по – високи от „Евро 4― – с 60 на сто намаление от определения по чл. 45,
ал. 3 данък.
Чл. 48, ал. 3 да се измени като следва За автобусите, товарните автомобили, с
технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите
влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4―, данъкът се
заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5―, „Евро 6― и „ЕЕV― – с
50 на сто намаление от определения по чл. 45, ал.5, 6, 7 и 12 данък
Чл. 48, ал. 5 да се измени както следва: Когато в регистъра по чл. 44, ал. 1 няма
данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че
превозното средство е без екологична категория.
Чл. 50, ал. 1 да се измени както следва: Данъкът се внася в приход на бюджета
на общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в
случаите по чл. 44, ал. 5 – в приход на общината по регистрация на превозното
средство.
Чл. 54, ал. 6 да се допълни както следва: При прехвърляне на предприятието
на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от
тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят –
включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т. 1 и т. 2
от приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси
Поправка на ал.1 към чл. 62д да се чете: Когато разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината,
дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:
ГДТПП х БМ
ДДТГ = ----------------------------------------------- , където
12
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата
година;
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл.
62б;
БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за
който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Поправка на ал. 2 към чл. 62д да се чете: Когато действието на разрешението
за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на
годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, определена
по следната формула:
ПДТПП х ОМ
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НВДТПП = ---------------------------------------БМ

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на
пътници за текущата година;
ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който
е издадено разрешението.
БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен
данъкът върху таксиметров превоз на пътници.
ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 62ж да се допълни както следва: Възстановяване на надвнесен данък по чл.
62д, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Да се отмени т. 21 от Приложение 2 към чл. 59 - Видове патентни дейности и
годишни размери на данъка.

Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера
на местните данъци на територията на Община Исперих е приета с Решение № 622,
по Протокол № 57 от 24.01.2019 год.
РЕШЕНИЕ

№ 623
На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1 от
ЗМСМА, чл. 39 и чл. 94, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за публичните финанси,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ИСПЕРИХ Р Е Ш И :
1. Приема числеността на персонала за 2019година, както следва:
За дейностите държавна отговорност
......................................................................................................................................... ..30
9.0 бр.
За дейностите общинска отговорност
............................................................................................................................................. 9
5.0 бр.
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За дофинансиране на държавните дейности
............................................................................................................................................. 3
6.5 бр.
2. Разпределя преходния остатък от 2018 година както следва:
2.1. За финансиране на държавни дейности ................................................................ 554
424 лв.
/Разпределени по дейности съгласно Приложение 1/
в това число за КВ ...................................................................................................... 40
778 лв.
2.2. За местни дейности .................................................................................................1 186
453 лв.
в това число за КВ…………………………………………………………………1 079
889 лв.
2.3. За държавни дейности, финансирани с общински средства
…..…0 лв.
в това число за
КВ……………………………………………………………………..…..0 лв.
3. Определя второстепенни разпоредители съгласно Приложение № 28
4. Приема бюджета на Община Исперих за 2019 година както следва:
4.1.По приходната част .............................................................................................. 23 216
695 лв.
/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 2 и 10 / в т.ч.:
4.1.1. приходи с държавен характер .........................................................................14 232
179 лв.
4.1.1.1. обща субсидия по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019г
12 934 624 лв.
4.1.1.2. преходен остатък ................................................................................................. . 554
424 лв.
4.1.1.2.1 в т. число по проекти, финансирани от ЕС. ......................................... … 78
042 лв.
4.1.1.3. собствени приходи ...................................................................................... 178
977 лв.
4.1.1.4 трансфери между бюджетни сметки . ......................................................... 251
660 лв.
4.1.1.5 трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки ....................... ..(-78
042) лв.
4.1.1.6 предоставени/възстановени безлихвени заеми (нето). ............................ 393
058 лв.
4.1.1.7 събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-). ….(134) лв.
4.1.1.8. чужди средства от други лица .................................................................. (-2
388)лв.
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4.1.2. приходи с общински характер ......................................................................... 8 984
516 лв.
4.1.2.1. имуществени и други данъци........................................................................... 1 593
185 лв.
4.1.2.2. неданъчни приходи ............................................................................................ 3 390
410 лв.
4.1.2.3. обща изравнителна субсидия ............................................................................ 1 532
200 лв.
4.1.2.4. за зимно поддържане. .................................................................................... 102 800лв.
4.1.2.5. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на
общински дейности .................................................................................................. .671
300 лв.
4.1.2.6. преходен остатък ................................................................................................1 186
453лв.
4.1.2.7. временни безлихвени заеми ...................................................................................
……0 лв.
4.1.2.8. Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени
в консолидираната фискална програма (нето)
1 200 000 лв.
4.1.2.9. временна финансова помощ
…….0 лв.
4.1.2.10.трансфери между бюджетни сметки ............................................................. - 363
398 лв.
4.1.2.11. трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки
………0 лв.
4.1.2.12. трансфери от / за държавни предприятия и други лица,
включени в
консолидираната фискална програма ....................................................................... ..7
366 лв.
4.1.2.13. дългосрочни заеми .................................................................................. 336000 лв.
4.1.2.14. друго финансиране
…..200 лв.
4.2. По разходната част, в т. ч. :
/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 3:9,11:20/
........................................................................................................................................ 23 216 6
95 лв.
в т.ч.за
4.2.1. Държавни дейности разпределени по функции и дейности
14 232 179 лв.
/съгласно приложения 3:9/
в т.ч. Бюджет на читалища по Приложение 8в .................................................. 351
296 лв.
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в т.ч.: Бюджет на второстепенни разпоредители ........................................ 10 393
092 лв.
както следва:
Комплекс за социални услуги „Лудогорие" ...................................1 006
853 лв.
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи
с увреждания ................................................................................... 218
534 лв.
Исторически музей .......................................................................... 397
810 лв.
Км.Подайва ...................................................................................... 130
263 лв.
Км. Свещари ........................................................................................ 80
235 лв.
Училища- 9 броя ............................................................................ 7 095
873 лв.
Детски градини - 4 броя ................................................................1 463
524 лв.
4.2.2. Общински дейности разпределени по функции и дейности
/ съгласно приложения 11-19/ ..................................................................................... 8 257
385 лв.
от които: Бюджет на второстепенни разпоредители ................ 432
177 лв.
както следва:
Км. Подайва ......................................................................................... 66
402 лв.
Км. Свещари ......................................................................................... 41
884 лв.
Детски градини - 4 броя ................................................................... 323
891 лв.
4.2.3. Държавни дейности, дофинансирани с общински приходи
разпределени по
функции и дейности
/ съгласно приложения 20 и 20а/ ...................................................................................... 727
131 лв.
от които: Бюджет на второстепенни разпоредители
............................................................................................................................ 213
968 лв.
Исторически музей ........................................................................... 193
025 лв.
Училища- 2 броя ................................................................................. 20
943лв.
4.2.4. Бюджетно салдо ( Дефицит / Излишък ) .................................................... - 1 402
555 лв.
4.2.5. Финансиране на дефицита ............................................................................ + 1 402
555 лв.
5. Приема списъка за капиталови разходи /Приложение 22/ ............................. 3 790
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365 лв.
6. Приема списъка на капиталовите разходи финансирани чрез § 40-00
"Постъпления
от продажба на общински нефинансови активи" (Приложение № 22а ................ 616
403 лв.
7. Определя годишен фонд работна заплата с месечно разпределение
/Приложение
№№21, 21а /
8. Приема първоначален бюджет на Община Исперих по Приложение № 23
9. Приема следните лимити за разходи:
9.1.Социално-битови разходи на персонала в размер до 3% от начислените трудови
разходи. 9.2.Разходи за погребения в дейност "Обредни домове и зали" в размер
на 50.00 лв. за
починали жители на общината без близки, роднини и
бездомни. 9.3.Разходи за награди - 4000 лв.
За първо място на европейски, световни и олимпийски първенства (до 1000 лв. на
човек) ;
За второ място на европейски, световни и олимпийски първенства (до 700 лв. на
човек) ; За трето място на европейски, световни и олимпийски първенства (до 500
лв. на човек) ; Други награди (до 500 лв. на човек)
9.4.Разходи за помощи - 15 000 лв. както следва:
9.4.1. За подпомагане на студенти, съгласно, съгласно Решениe за отпускане на
стипендии на учащи се студенти от община Исперих след Решение на Постоянната
комисия по „Образование, култура, спорт и туризъм‖ към Общински съвет - Исперих 5 000 лв;
9.4.2. За подпомагане на социално слаби семейства, съгласно Заповеди на Кмета на
община Исперих - 5 000 лв. (до 200 лв. на семейство);
9.4.3. За подпомагане на бездетни семейства за процедура „Инвитро‖ , съгласно
Заповеди на Кмета на община Исперих – 5 000 лв. (до 1 000 лв. на семейство).
9.5.Посрещане на гости и представителни – 17 556 лв. в т.ч. 5 852 лв. за
председателя на Общински съвет - Исперих, и 11 704 лв. за кмета на Община
Исперих.
9.6.Разход и за спортни клубове за спортна дейност - 60 000 лв. (Съгласно Решения на
Общински съвет - Исперих).
9.7.Разходи за религиозни храмове - 5 000 лв.
9.8. Разходи за пенсионерски клубове - до 500 лв.
10. Утвърждава списъка на длъжностите и на лицата, които имат право на
транспортни
разноски по чл. 36 ал.(2) от ПМС 344 от 21.12.2018 г. /Приложение 24/
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11. Разходите по т. 10 обезпечават транспорта от местоживеенето до
местоработата и
обратно, след представяне на необходимите разходооправдателни документи.
12. Дава съгласие за предоставяне на временни безлихвени заеми от
временно
свободните средства по общинския бюджет в рамките на бюджетната година
за
авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от
Европейския
съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни
организации,
чийто бюджет е част от общинския бюджет.
13. Дава съгласие за ползване на безлихвени заеми от Централния Бюджет във
връзка с
разходи по одобрени проекти по ПРСР преди получаване на междинните и
окончателни
плащания от управляващия орган.
14. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени по бюджета
съгласно чл.
125 от Закона за публичните финанси:
14.1. 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;
14.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една
дейност
или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
15. Одобрява размера на просрочените задължения от минали години, които ще
бъдат
разплатени от бюджета за 2019 г. и размера на просрочените вземания,
които ще бъдат събрани през бюджетната година, както следва:
- Просрочени задължения от 2018г., които ще бъдат разплатени през 2019г.— 347 435
лв. (в т. ч на ВРБ – 0 лв)
- Просрочени вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година – 13 615
лв.
Приема План - график за обслужване на просрочени задължения за 2019 г.
(Приложение №25).
16. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за СЕС, ДЕС и ДМП в
размер на (735 797лв.) /Приложение 26/, в т.ч:
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-

по ОП „Развитие на човешките ресурси" – 183 137 лв. / Приложение 26 а /

-

по ОП „Региони в растеж" – 144 426 лв./ Приложение 26 б /

-

по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"- 8 846 лв)./ Приложение
26в/

-

по ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" — 97
870 лв. /Приложение 26г /

-

Разплащателна агенция – 244 692 лв./ Приложение 26д /

-

други европейски средства (LADDER и Еразъм +) (ДЕС) – 56 826
лв./Приложение 26е/

17. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности
за периода 2019-2021 г. / Приложение № 27 /
18. Определя максимален размер на дълга, както следва:
18.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2019 г. - 2 000 000 лв.
18.2.Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2019 г. - 0 лв.
18.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към
края на 2019 г. в размер на 2 000 000 лв.
19. Определя максималния размер на новите задължения за разходи по
бюджета (без ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2019 г. в размер на 6 162 821 лв.
20. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи по
бюджета, които могат да бъдат поети през 2019 г. в размер на — 3 780 627 лв.
21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на
проектобюджет 2019.

22. Утвърждава приоритетите, по които се изразходват общинските
приходи: заплати, вноски за осигурителни плащания и издръжка.
Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на
областния управител на област Разград 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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РЕШЕНИЕ

№ 624
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба с противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община
Исперих през 2018г.
2. 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.

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2018г.
/структурата на отчета е в съответствие с Указания на ЦКБППМН
в Писмо № РД-30-И -57/ 12.12.2018г./
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните при община Исперих работи по организиране и реализиране на
инициативи по първичната превенция на малолетните и непълнолетните
правонарушители на територията на общината чрез дейности алтернативни на детското
асоциално и девиантно поведение. Приоритет е доброто сътрудничество с
институциите, работещи с деца за координиране на всички социално-педагогически
фактори на територията на общината в борбата срещу насилието, престъпността и за
защита правата на децата.
Предвидените в ЗБППМН мерки са само възпитателни и те нямат наказателноправни последици. С тях се цели постигането на възпитателен ефект и позитивна
промяна в поведението за преодоляване на деформации и дефицити в нравственото им
развитие, както и формиране на нагласи за уважение към закона и обществото.
Съставът на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към община Исперих отговаря на
изискванията съгласно чл.6, ал.1 и 2 от ЗБППМН. През 2018г. Местната комисия за
БППМН е определена със Заповед №22/ 08.01.2018г на Кмета на община Исперих в
състав както следва:
Председател: Айджан Ахмед Бейтула - Зам.- кмет на Община Исперих;
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Заместник - председател: Севим Адем Махмуд - Секретар на Община Исперих;
Секретар: Татяна Анатолиевна Николова;
Членове:
1. Валентин Петров Димитров – ИДПС към РУ на МВР гр. Исперих;
2. Стела Грозева Петрова – началник отдел „ЗД‖ в Дирекция „СП‖ гр.Исперих;
3. Исмаил Айдън Исмаил – директор на дирекция „ХД‖ Община Исперих;
4. Нуртен Нуридин Вахдет – ст. юрисконсулт в Дирекция „АИОиОП―;
5. Дарина Пенкова Пешева – старши експерт „Социална политика‖;
6. Сали Баки Назиф – директор на ПГ по СС „Хан Аспарух‖ гр.Исперих;
7. Пламен Цанев Петров – зам. директор на ОУ „В.Априлов‖ гр.Исперих;
8. Катя Николова Бочева – начален учител в ОУ „В.Априлов‖ гр.Исперих
Секретарят на МКБППМН съгласно чл.6, ал.3 от ЗБППМН е щатен служител на
Общинската администрация, назначен на трудови правоотношения през март 2006
година.
I. Дейност на комисията:
Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални
деяния
През 2018 година Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните - Исперих продължи да работи за постигане
на следните цели:
1. Предотвратяване и противодействие на извършването на противообществени
прояви.
2. Осъществяване на превенция на противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните.
3. Ограничаване и стремеж към преодоляване на причините за негативното
поведение и противообществените прояви на подрастващите.
4. Приобщаване на ―децата в риск‖ към училищната среда.
5. Оказване на помощ на родителите, срещащи затруднения при възпитанието
на своите децата.
За реализирането на тези цели МКБППМН - Исперих работи съвместно с
ръководствата на учебни заведения на територията на общината, с училищните
комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, с инспектор
―Детска педагогическа стая‖ при РУ на МВР - Исперих, с отдел ―Закрила на детето‖
при ДСП - Исперих. Бяха проведени беседи с ученици във връзка с агресията, с тормоза
в училище, с употребата на наркотични вещества, с правата на детето, с дейността на
МКБППМН, с необходимостта от редовна посещаемост на учебните занятия, със
спазването на вечерния час и др. Бяха осъществени обучения /чрез обществени
възпитатели и ИДПС/ на ученици на теми: ―Превенция на насилие над деца‖, ―Детска
полицейска академия‖; занятия на инспектор ДПС ―Да играем безопасно‖, ―Опасните
непознати‖, ―Пътна безопасност‖, ―Наркотиците и законът‖, ―Престъпление и
наказание‖, ―Права и отговорности‖, ―Хулиганство и вандализъм‖.
Превантивна работа с родителите

При подаден сигнал от директорите на учебните заведения
на територията на община Исперих, от отдел ―Закрила на детето‖, от
инспектор ДПС при РУ на МВР -Исперих за съдействие от Комисията за
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разрешаване на възникнали трудности в общуването между родители деца, за деца, застрашени от отпадане или с проблеми в поведението,
МКБППМН осъществяваше срещи с родителите и децата с цел оказване
на помощ и подкрепа в процеса на възпитание. В тази насока Комисията
работи с три семейства. По предложение на УКБППМН, на основание
чл.41, ал.2 от ЗБППМН, МКБППМН определи обществен възпитател на
девет деца.

Системно възпитателите разговаряха с родители на деца от
ромски произход за необходимостта от образование на децата им.
Консултираха децата и за опасностите при ранните бракове.
Дейност по изпълнение на национални и общински планове и програми:
1. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетни и
непълнолетни
Година

2015
2016
2017
2018

Брой реализирани
програми за превенция и
противодействие на
детското асоциално
поведение
1
1
1
1

Брой лица, обхванати от
информационни кампании
за преодоляване на
асоциалното поведение
сред деца
Около 760
Около 750
Около 750
Около 720

Брой
консултирани
деца и семейства
чрез МКБППМН
8
9
5
5

Задачи по Плана за действие за реализация Националната стратегия за
борба с наркотиците (2014-2018 г.)
По отношение на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за
борба с наркотиците Комисията сътрудничи с обществените възпитатели, с инспектор
ДПС, с педагогическите съветници, с БЧК и др. Областният съвет ни предоставя
информационни материали (брошури), които чрез обществените възпитатели достигат
до децата с девиантно поведение, които биват информирани и за предстоящите
мероприятия, организирани по повод Деня за борба с наркотиците и Деня за борба със
СПИН.
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1

Брой лица, обхванати в проучванията

-

Провеждане на проучвания за нагласите за употреба на
наркотични вещества
(теми и брой)
Брой лица, обхванати в информационните кампании и
превантивните програми

4

Брой информационни кампании и програми по превенция на
наркоманиите

1

Издаване и разпространение на информационни материали
(вид, теми, тираж)

Програми за работа със семейства в риск и рискови групи
деца
(брой, програми и проекти, теми, брой обхванати лица)

-

Брой консултирани деца и семейства във връзка с употребата
на наркотици

Програми и проекти за превенцията на рисковото поведение
за употреба на наркотици
(брой, теми, брой обхванати лица)

Обучения на специалисти и доброволци по превенция на
наркоманиите
(брой, теми, брой обхванати лица)
-

520

-

-

Във връзка с Национална програма за предотвратяване и противодействие на
трафика на хора във всички училища бяха разпространени информационни материали,
предоставени от РУО-Разград и бе проведена информационна кампания на тема
„Порнография и трафик на хора‖. За целта бяха предоставени материали на
обществените възпитатели и на УКППП.
Мерки по превенция на противообществените прояви и престъпления,
свързани с жп транспорта в съответствие с Писмо № 71/ 25.09.2007г. на
ЦКБППМН до председателите и секретарите на МКБППМН.
В началото на учебната 2018/ 2019 година от служители на РУ на МВР
традиционно се изнесоха лекции по превенция на противообществени прояви и
престъпления, свързани с жп транспорта. В градски училища бяха организирани две
срещи със служители на „Транспортна полиция‖. През последните седем години на
територията на общината не са регистрирани престъпления, свързани с жп транспорта.
2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционновъзпитателна работа с ненавършили пълнолетие деца, които споделят идеи или
принадлежат към организации с екстремистки или радикален характер.
През 2018г. в МКБППМН не е получаван сигнал за извършени криминални
деяния и противообществени прояви от футболни агитки, престъпления и
противообществени прояви по расистки подбуди или като резултат на споделяне на
екстремистки идеи или членство в радикални групи или организации.
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3. Конкретни мерки, предприети във връзка със социалната закрила на
малолетни и непълнолетни и на нуждаещи се от помощ.
През 2018г. МКБППМН съвместно с Детска педагогическа стая към РУ на МВР
- Исперих, Отдел‖ Закрила на детето‖, образователните институции, Комплекса за
социални услуги за деца и семейства и обществените възпитатели изпълни следните
задачи, визирани в чл.10 от Закона за БППМН:
- издири и установи малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и
взе мерки за тяхната социална защита и развитие (насочени към КСУДС – 1 дете,
определен обществен възпитател на 10 деца);
- разгледа деяния по чл.11, ал.1 и наложи възпитателни мерки по чл.13, ал.1, т.110 и т.12 - общо 22 деяния срещу 18 малолетни и непълнолетни;
- помага на родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата
си;
- анализира състоянието и причините за противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните в общината и набеляза конкретни мерки;
- участва в мероприятия, организирани от други органи и организации, работещи
с деца;
- определи обществени възпитатели по чл.41, ал.2 на лица в риск от извършване
на противообществена проява.
През 2018г. МКБППМН не е внасяла в Районен съд - Исперих предложения за
налагане на възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.13 от ЗБППМН (―настаняване във
възпитателно училище-интернат‖)
През 2018г. МКБППМН не е правила предложения и за предсрочно
прекратяване на престой във ВУИ по причина, че нямаме деца, настанени във ВУИ,
съответно и секретарят на комисията не е участвал в заседания на педагогически съвети
във ВУИ по същата причина.
През 2018г. МКБППМН - Исперих не е уведомявана за освобождаване на лица
от СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени.
В съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 25.09.2009г.) в
МКБППМН - Исперих е създаден поименен регистър на всички неучещи и неработещи
непълнолетни в общината, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени.
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4. Начини за информиране на МКБППМН за условно осъдените и
осъдените на пробация непълнолетни.
Информация за условно осъдените и за осъдените на пробация непълнолетни
получава от РС - Исперих след изпратено искане за подобна информация, както и чрез
уведомителни писма, изпратени от Областна служба ―Изпълнение на наказанията‖ до
МКБППМН.
Информиране на МКБППМН за условно осъдените и
осъдените на пробация непълнолетни.
Информация от съда
Справки на секретаря на МК в съда

Брой случаи
0
2

През отчетния период няма случаи след условно осъждане на непълнолетни, при
които Съдът да е информирал МКБППМН за необходимостта от организиране на
възпитателни грижи.
5. Съдействие на органите на образованието за обхващане на подлежащите
на задължително образование деца и за тяхното неотпадане от училище
При отправена молба от училищните ръководства за съдействие при
осигуряване редовното присъствие на децата в училище обществените възпитатели към
МКБППМН разговарят с децата и с техните родители. Консултират подрастващите и
разясняват на родителите, настойниците и попечителите отговорностите, които носят за
децата. Обществените възпитатели системно разговарят с деца, застрашени от отпадане
и с техните родители.
ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА
1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.
Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви,
извършени от малолетни и непълнолетни и техните родители. Това се осъществява чрез
т. нар. възпитателни дела.
Възпитателните дела се образуват в едномесечния срок, посочен в ЗБППМН и се
разглеждат от състав, определен за всяко дело със Заповед на Председателя на
МКБППМН. Съставът по делото включва правоспособен юрист, двама членове и
протоколчик.

28

При разглеждането им един от основните проблеми е неявяване на лицата, които
задължително трябва да присъстват на възпитателното дело – родители и малолетни
или непълнолетни правонарушители. Много родители не считат за необходимо да се
явят при получаване на уведомителното писмо от комисията. Съдействие получаваме
от РУ „Полиция‖ – Исперих, като компетентен орган за принудително им довеждане.
При някои малолетни и непълнолетни, родителите са в чужбина, а те живеят при
роднини, които не са упълномощени да представляват родителите.
Трудности се срещат и при установяване на настоящ адрес на
правонарушителите. Много от тях често сменят местопребиваването си, като не
променят адресната си регистрация. Със съдействието на служба ГРАО и инспектор
Детска педагогическа стая се осъществява издирване настоящ адрес за по-навременно
разглеждане на постъпилата преписка и изпращането й по компетентност.
2. Конкретни случаи, когато представители на ДСП - ОЗД не са участвали
при разглеждането на възпитателни дела и не са представили становища или
доклади – брой и причини.
Представители на отдел „Закрила на детето‖ към Дирекция „Социално
подпомагане‖ винаги участваха в разглеждането на възпитателните дела.
3. Допуснати нарушения (вид и брой), констатирани от прокуратурата и
съда при процедурите по образуването и разглеждането на възпитателните дела и
налагане на възпитателните мерки по чл. 13 и мерките по чл. 15 от ЗБППМН.
Предписания от прокуратурата и съда, и предприети мерки за недопускане на
повторни нарушения.
През 2018г. РП-Исперих упражни контрол върху работа МКБППМН и не
констатира никакви нарушения при образуването и разглеждането на възпитателните
дела, както и при налагането на възпитателни мерки по чл.13 и мерки по чл.15 от
ЗБППМН.
През отчетната година МКБППМН е образувала възпитателни дела и е наложила
възпитателни мерки по отношение на деца и родители, както следва:
Постъпилите преписки от РП - Исперих за налагане на възпитателни мерки са
24 броя.
Образуваните и разгледани възпитателни дела са 22.
Две преписки са върнати в РП - Исперих.
Всички възпитателни дела са образувани и разгледани в законоустановения
срок.
Статистически данни на противообществени прояви или престъпления:
- кражба/ пари, имущество/
– 12
- телесна повреда
–2
- унищожаване на имущество
–2
- бягства
–1
- обаждане на тел. 112
–1
- управление на МПС
–4
Наложените възпитателни мерки по ЗБППМН, чл.13, ал.1 са, както следва:
- предупреждение – 14
- задължаване да се извини на пострадалия – 1
- поставяне под възпитателен надзор на родителите със задължение за полагане
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на засилени грижи – 2
- поставяне под възпитателин надзор на обществен възпитател – 10
- предупреждение за настаняване във възпитателно училище-интернат – 1
Решения на МК по чл.21, ал.1, т.4 от ЗБППМН /прекратяване на възпитателно
дело/ - 2.
През 2018г. не е налагана мярка на родител по чл.15, тъй като децата, на чиито
родители трябва да се наложи такава възпитателна мярка, в повечето случаи са
настанени в КСУДС „Лудогорие―.
4. През 2018 година на две деца /през 2017 – на пет деца/ бяха разгледани повече
от едно /на един малолетен – две, на друго дете – три/ възпитателни дела.
4.1. На първото възпитателно дело беше наложена мярка по чл.13, ал.1, т.1
„предупреждение―.
4.2. На второто възпитателно дело беше наложено наказание по т.5 „поставяне
под възпитателен надзор на обществен възпитател―.
4.3. На третото възпитателно дело – т. 12 „Предупреждение за настаняване във
ВУИ с изпитателен срок шест месеца―. Възпитателни мерки бяха съобразени и с това,
че с малолетните работят и специалисти в КСУДС.
5. Не се е налагало да бъде приведен в изпълнение чл.25 от ЗБППМН. Решенията
на комисията са приемани и изпълнявани от всички заинтересовани страни.
III. Консултативни кабинети и Центрове за социална превенция
Към МКБППМН - Исперих няма изграден консултативен кабинет и център за
социална подкрепа. Комисия ползва услугите на ЦОП към КСУДС „Лудогорие―
гр.Исперих.

IV.Обществени възпитатели
Година

2018
2019
Прогноза за
2019

Плануван брой
обществени
възпитатели,
утвърдени от МФ по
Закона за държавния
бюджет
6
6
6

Реално усвоени бройки
обществени
възпитатели за
съответната година

Изразходвани средства
по Наредба № 2 на
ЦКБППМН

5

11 075 лв.

През 2018г. МКБППМН - Исперих работи с 5 обществени възпитатели, които
осъществяваха корекционно-възпитателна дейност с тридесет и две деца. След работата
с обществен възпитател повечето от малолетните и непълнолетните не извършват нови
противообществени прояви или престъпления.
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1. Контролът върху дейността на обществени възпитатели се осъществяваше от
секретаря и от председателя на комисията. Ежемесечно до трето число на следващия
месец обществените възпитатели представят писмен отчет за извършената работа.
Периодично секретарят на комисията обсъжда с обществените възпитатели
работата им по възпитателния надзор, трудностите и успехите и заедно търсят решения
на възникнали проблеми.
2. Въз основа на представените отчети обществените възпитатели са материално
стимулирани съгласно Наредба № 2 на ЦКБППМН. Проблеми във връзка с
изразходване на средствата за материално стимулиране на обществените възпитатели
през 2018г. МКБППМН - Исперих няма.
3. С цел повишаване на квалификацията и усъвършенстване на работата
секретарят на комисията провежда обучителни срещи с обществените възпитатели
веднъж на тримесечие.
4. Всички обществени възпитателя присъстваха на тези срещи и активно
участваха в работата.
5. Няма случаи на намеса от кмета на общината или други лица извън местната
комисия при подбора и определянето на обществените възпитатели.
V. Контролна дейност на МКБППМН
На територията на община Исперих няма функциониращи СПИ, ВУИ, ПД,
ДВНМН и приюти за безнадзорни деца.
МК не упражнява контрол върху дейността на настойници и попечители поради
липсата на такива.
Извършени са 7 проверки по училищата и 48 проверки на увеселителни и
питейни заведения и игрални зали съвместно с РУ „Полиция― и ОЗД гр. Исперих. При
извършените проверки не са констатирани нарушения на Наредба № 1 и ЗБППМН.
МК е участвала в две съвместни проверки с РУП и ОЗД гр. Исперих за
установяване на безнадзорни, просещи и скитащи деца. Няма регистрирани такива в
общината.
Комисията не се е сблъсквала с проблеми при осъществяване на контрола.
Секретарят на Местната комисия е член на състава на координационния
механизъм и взема участие в заседанията на същия, когато е наложително, след което
запознава членовете на местната комисия с взетите решения и предприети мерки и при
нужда се изготвя план за работа по дадения случай.
VI. Местната комисия не е правила предложения до местни и централни органи
по проблеми на предотвратяването и противодействието на престъпността на
малолетни и непълнолетни тъй като не е имала конкретни случаи, които да налагат
такива предложения.
VII. Взаимодействие на МКБППМН
И през 2018 година МКБППМН продължи съвместната си дейност с УКППП,
ИДПС, Дирекция „СП’’ отдел „ЗД‖, КСУДС и прокуратурата за осъществяване на
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мероприятия по превенция на противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните .
Контактите с ИДПС към РУП гр. Исперих са регулярни.
В двете средни училища и в 7 – те основни със заповеди на директорите на
същите са определени съставите на УКБППМН. Комисиите имат планове, които са
одобрени от педагогическите съвети. Провеждат се периодични срещи и се изнасят
лекции от ИДПС по предварително утвърдени графици. Темите на лекциите са
съобразени с днешните изисквания на времето, а именно с агресията сред
подрастващите, насилието, сексуалното възпитание, употребата на алкохол, цигари и
наркотици, борбата със СПИН и трафика на хора .
Взаимодействието на комисията с Дирекция „СП‖ отдел „ЗД‖ е свързано със
защита на законните интереси на малолетните и непълнолетните при разглеждане на
възпитателни дела. За по-добро и ефективно взаимодействие между МКБППМН и
останалите институции са сключени споразумения.
VIII. Квалификационна дейност на МКБППМН
1. През месец февруари 2018 г. се проведе обучение на обществени възпитатели
към МК по изготвяне на индивидуални работни планове с деца, поставени под надзор
на обществен възпитател в съответствие с указания, препоръчани от ЦКБППМН.
2. През месец юни трима члена на МК преминаха курс по координация и
взаимодействие в превенцията на девиантното поведение, защита правата на детето,
социално подпомагане и образованието – „Летен форум за помагащи
професионалисти―- първа част.
IX. Планувани и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за
възнаграждение на членове на МКБППМН
През 2018г. в бюджета на МК за разходи по Наредба № 3 на ЦКБППМН бяха
предвидени 2 500 лв.
Съгласно чл.107а, ал.2 от Кодекса на труда и чл.7, ал.3 от Закона за държавния
служител, се забранява на държавните и общинските служители да получават
възнаграждения за работа в комисии.
Предвид това са изплатени възнаграждения само на трима членове на МК по
Наредба № 3. Обща сума – 593лева. /предимно за изготвяне на доклади/.

Адв. Даниел Димитров
Председател на Общински съвет Исперих
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