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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

/ мандат 2019-2023г./ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовното заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 7 от 12.02.2020 г. 
 

РЕШЕНИЕ 

№41 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона на местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 13, чл. 14 и чл. 17  от Закона за общинския 

дълг и чл. 14 и чл. 15 от Наредба № 18 за поемане, обслужване и управление на 

общински дълг от Община Исперих, Общински съвет  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за получаване на безлихвен заем от Предприятие за управление 

на дейности по опазване на околната среда – ПУДООС към Министерство на 

околната среда и водите в размер до 1 200 000 лв. за реализация на проект 

„Въвеждане на система за организирано събиране и транспортиране на 

отпадъците от населените места на територията на община Исперих”  при 

следните условия: 

1.1. Максимален размер на дълга/номинална стойност дълг – до 1 200 000 лв. ( 

един милион и двеста хиляди лева), 

1.2. Валута на дълга – лева; 

1.3. Вид на дълга - безлихвен заем отпуснат от Предприятие за управление 

на дейности по опазване на околната среда – ПУДООС към Министерство на 

околната среда и водите); 

1.4. Начин на обезпечаване – чрез подписване на Запис на заповед; 

1.5. Условия на погасяване: 

        Срок на погасяване – до 5 (пет) години в т.ч. 

        - до 24 месеца – гратисен период; 

        -до 36 месеца срок за възстановяване – средствата да се възстановяват на 

ПУДООС съгласно  погасителен план;  

1.6. Лихвен процент – няма /безлихвен заем/ 

 

2. Възлага на Кмета на община Исперих да подготви и представи в ПУДООС 

всички необходими документ за получаване на безлихвения заем. 

 

3.  Възлага на Кмета на община Исперих да подпише Договор за безлихвен заем 

по правилата, условията и реда за отпускане на безлихвени заеми от ПУДООС. 

 

4. Във връзка с обезпечаването на кредита по т. 1, упълномощава Кмета на 

община Исперих да подпише Запис на заповед. Последната се издава със срок на 

действие от подписването на Договора с ПУДООС до най-малко един месец след 

падежа на последната вноска по погасителния план. 
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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 

№42 

 

 

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 РЕ ШИ :  

1. Приема числеността на персонала за 2020 година, както следва: 

За дейностите държавна отговорност………………………………………….327.5 

бр. 

За дейностите общинска отговорност……………………………………………94.0 

бр. 

За дофинансиране на държавните дейности…………………………………….36.5 

бр. 

2. Разпределя преходния остатък от 2019 година както следва: 

2.1. За финансиране на държавни дейности……………………………………..693 469 

лв. 

/Разпределени по дейности съгласно Приложение 1/ 

в това число за КВ………………………………………………………………77 495 

лв. 

2.2. За местни дейности…………………………………………………………...1 263 263 

лв. 

в това число за КВ………………………………………………………………51 427 

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 2020 година както следва: 

4.1.По приходната част………………………………………………………..24 724 184 

лв. 

/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 2 и 10 / в т.ч.: 
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4.1.1. приходи с държавен характер…………………………………………15 942 275 

лв. 

4.1.1.1. обща субсидия по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020г……………………..14 776 298 лв. 

4.1.1.2. преходен остатък…………………………………………………….. 693 469 лв. 

4.1.1.2.1 в т. число по проекти, финансирани от ЕС…………………………    128 225 

лв. 

4.1.1.3. собствени приходи …………………………………………………… 180 324 

лв. 

4.1.1.4  трансфери между бюджетни сметки ………………………………… (-6 797) 

лв. 

4.1.1.5  трансфери между бюджетни  и извънбюджетни сметки ....................... …..0 

лв. 

4.1.1.6  предоставени/възстановени безлихвени заеми (нето……………….430 985 

лв. 

4.1.1.7  събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-)..(-

129 616)лв. 

4.1.1.8. чужди средства от други лица .................................................................. (  -2 

388)лв. 

4.1.2. приходи с общински характер…………………………………………..8 781 909 

лв. 

4.1.2.1. имуществени и други данъци…………………………………….. 1 606 710 лв. 

4.1.2.2. неданъчни приходи…………………………………………………2 970 077 лв. 

4.1.2.3. обща изравнителна субсидия……………………………………….1 600 400 лв. 

4.1.2.4. за зимно поддържане……………………………………………………119 900 

лв. 

4.1.2.5. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

общински дейности…………………………………………………………….741 700 

лв. 

4.1.2.6. преходен остатък…………………………………………………….1 263 263 лв. 

4.1.2.7. временни безлихвени заеми…………………………………………… 65 257 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………………………………   - 629 398 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……………………………………………..….0 

лв. 

4.1.2.13. дългосрочни заеми…………………………………………………-156 000 

лв. 

4.1.2.14. друго финансиране .................................................................................. ….0 

лв. 

4.2. По разходната част, в т. ч. : 

/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 3:9,11:20/………………24 724 184 

лв. 

в т.ч.за 
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4.2.1. Държавни дейности разпределени по функции и дейности…………15 942 275 

лв. 

/съгласно приложения 3:9/ 

в т.ч. Бюджет на читалища по Приложение 8в………………………………..373 795 

лв. 

в т.ч.: Бюджет на второстепенни разпоредители…………………………11 846 428 

лв. 

както следва: 

Комплекс за социални услуги „Лудогорие"……………………1 110 904 

лв. 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 

с увреждания ………………………………………………………..270 860 

лв. 

Исторически музей………………………………………………… 464 145 

лв. 

Км.Подайва…………………………………………………………. 140 971 

лв. 

Км. Свещари………………………………………………………….. 87 112 

лв. 

Училища- 9 броя………………………………………………….8 201 381 

лв. 

Детски градини - 4 броя…………………………………………1 571 055 

лв. 

4.2.2. Общински дейности разпределени по функции и дейности 

/ съгласно приложения 11-19/ ………………………………………………….8 105 016 

лв. 

от които: Бюджет на второстепенни разпоредители…….365 255 

лв. 

както следва: 

Км. Подайва……………………………………………………………69 690 

лв. 

Км. Свещари…………………………………………………………..45 345 

лв. 

Детски градини - 4 броя…………………………………………..250 220 

лв. 

4.2.3. Държавни   дейности,   дофинансирани   с   общински   приходи   

разпределени   по 

функции и дейности 

/ съгласно приложения 20 и 20а/………………………………………………….676 893 

лв. 

от които: Бюджет на второстепенни разпоредители……………….225 495 лв. 

Исторически музей………………………………………………..195 965 лв. 

Училища- 2 броя…………………………………………………….29 530лв. 

4.2.4. Бюджетно салдо ( Дефицит / Излишък )……………………………-  1 668 728 

лв. 

 

4.2.5. Финансиране на дефицита…………………………………………….+ 1 668 728 

лв. 
 

5. Приема списъка за капиталови разходи /Приложение 22/……………  

3 794 296 лв. 
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6. Приема списъка на капиталовите разходи финансирани чрез § 40-00 

"Постъпления 

от продажба на общински нефинансови активи" (Приложение № 

22а)…384 290 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 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 социално слаби семейства и студенти, съгласно Заповеди 

на Кмета на община Исперих - 11 000 лв. (до 200 лв. на семейство/ студент); 

9.4.2. За подпомагане на бездетни семейства за процедура „Инвитро” , съгласно 

Заповеди на Кмета на община Исперих – 4 000 лв. (до 1 000 лв. на семейство). 

9.5.Посрещане на гости и представителни – 18 198 лв. в т.ч. 6 066 лв. за 

председателя на Общински съвет - Исперих, и 12 132 лв. за кмета на Община 

Исперих. 

9.6.Разход и за спортни клубове за спортна дейност - 70 000 лв. (Съгласно Решение на 

Общински съвет - Исперих). 

9.7.Разходи за религиозни храмове - 10 000 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. 34 ал.(2) от ПМС 381 от 30.12.2019 г. /Приложение 24/ 

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  



 

 6 

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 2020 г. и размера на просрочените вземания, 

които ще бъдат събрани през бюджетната година, както следва: 

- Просрочени задължения от 2019 г., които ще бъдат разплатени през 2020 г.— 400 058 

лв.      (в т. ч на ВРБ – 12 822 лв.) 

- Просрочени вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година – 15 993 

лв. 

 Приема План - график за обслужване на просрочени задължения за 2020 г. 

(Приложение  №25, 25а, 25б). 

 

16. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за СЕС, ДЕС и ДМП в 

размер на (3 602 017лв.) /Приложение 26/, в т.ч: 

 

- по ОП „Развитие на човешките ресурси" – 1 858 848 лв. / Приложение 26 а / 

- по ОП „Региони в растеж" – 0 лв./ Приложение 26 б / 

- по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"- 277 261 лв.)/ 

Приложение 26в/ 

- по ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" — 9 065 

лв. /Приложение 26г / 

- Разплащателна агенция – 1 414 708 лв./ Приложение 26д / 

- други европейски средства (Еразъм +) (ДЕС) – 42 135 лв./Приложение 26е/ 
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17. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности 

за периода 2020-2022 г. / Приложение № 27 / 

 

18. Определя максимален размер на дълга, както следва:  

18.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2020 г. – 1 500 000 лв. 

18.2.Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2020 г. - 0 лв.  

18.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на 2020 г. в размер на 1 500 000 лв. 

 

19. Определя максималния размер на новите задължения за разходи по 

бюджета (без ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2020 г. в размер 

на – 6 633 050 лв. 

 

20. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи по 

бюджета, които могат да бъдат поети през 2020 г. в размер на — 8 376 293 

лв. 

 

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на 

проектобюджет 2020. 

 

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 седемдневен 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. 
РЕШЕНИЕ 

№43 

 

 

На основание чл.198е ал. 3 и ал.5 от Закона за водите, във връзка с чл. 9, ал.2 от  

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, предлагам Общински съвет-Исперих да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

І. Упълномощава инж. Белгин Шукри - Кмет на Община Исперих, представител по 

Закона за водите, а при невъзможност той да участва – Аксел Кючюк – Зам.Кмет при 

Община Исперих, с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на 

предстоящото редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К  на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, 

гр.Исперих на на 27.02.2020г. (четвъртък) от 14:00 часа, както следва: 

1. Решение 1 по т.1: На основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите, във 

връзка с чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
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„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Исперих, приемат годишен отчет 

за дейността на Асоциация по В и К за 2019г. – да гласува  „ЗА“. 

2. Решение 2 по т.2: На основание чл.9, ал.2 във връзка с чл.26, ал.3 от Правилника 

за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,  

членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Исперих, приемат 

годишен отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К и взимат 

решение за публикуване на същия на интернет страницата на Областна 

администрация Разград, раздел Асоциации по В и К– да гласува  „ЗА“. 

3. Решение 3 по т.3: На основание чл. 198в, ал.4, т.9 от Закона за водите, членовете 

на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.Исперих, приемат 

бюджет на Асоциация за 2020г. – да гласува  „ЗА“.  

 

 

II. Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

 

Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

№44 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, 

чл. 24, ал. 2, т. 3 и чл.33 от Закона за туризма,   

 

Общински съвет – Исперих 

РЕШИ: 

 

1. Определя инж.Белгин Фикри Шукри - Кмет на Община Исперих за 

представител на Община Исперих в Общото събрание на Организацията за 

управление на Дунавски туристически район (ОУДТР), а в негово отсъствие – 

упълномощено от него лице. 

 

           2. 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. 

 
РЕШЕНИЕ 

№45 

 

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: 
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 1.Приема за сведение отчета за дейността на Местната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община 

Исперих през 2019. 

 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. 
РЕШЕНИЕ 

№46 

 

С цел опазване живота, здравето и имущество на гражданите, собствеността на 

обществените организации и юридическите лица, опазване на обществения ред и 

сигурност на населението и на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и Решение 

№ 299 по Протокол №48/31.07.2003г. на ОбС-Исперих, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 

 

I. Избира и утвърждава деветчленния състав на Местната комисия за обществен 

ред и сигурност при Общински съвет – Исперих за мандат 2019г.-2023г. и избира 

ръководство и членове на същата, както следва: 

Председател: Юнуз Ахмед Хаккъ – общински съветник 

Зам.председател: Аксел Мехмед Кючюк- заместник Кмет на община Исперих 

Секретар: Йордан Миленов Йорданов – старши инспектор при РУ - Исперих 

Членове: 1. Татяна Анатолиевна Николова - секретар  на МКБППМН 

      2. Орхан Ахмед Халим – Кмет на кметство с. Китанчево 

          3. Ридван Хабил Джелил – общински съветник 

         4. Айдън Исмаил Хюсеин – общински съветник 

     5. Христо Йорданов Аргилов – общински съветник 

     6. Даниел Димитров Йорданов – общински съветник 

           

II. Задължава Местната комисия за обществен ред и сигурност при Общински съвет 

Исперих: 

1. Да изготви и подпише тристранен обществен договор за ред и сигурност със 

страни Общинска администрация – Исперих, Общински съвет – Исперих и РУ 

„Полиция“ – Исперих; 

2. Да приеме план за работа на МКОРС за 2020г. до края на месец април 2020г. и 

да го внесе за утвърждаване от Общински съвет – Исперих. Т.2 подлежи на изпълнение 

ежегодно до края на мандата на Общински съвет – Исперих, мандат 2019г.2023г. 

3. Да актуализира и да приеме работни карти за видове мероприятия с цел опазване 

на обществения ред и сигурност. 

 

III. В седемдневен срок от приемането му, настоящото решение да бъде изпратено 

на Кмета на Община Исперих и на Областния управител на Област Разград. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд – Разград по реда на АПК. 
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Бейти Мюмюн Бекир  

Председател на Общински съвет Исперих 

 

 


