
Р Е Ш Е Н И Я 

  

ОТ  

 ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

ПРОВЕДЕНО НА 24.02.2005 ГОДИНА 

ПРОТОКОЛ  № 17 

  

  

        На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.30, ал.2 от Закона за общинските бюджети 

96/1. Приема актуализирания план на приходите по бюджета на Община Исперих към 
31.12.2004год. в размер на 8 513 413лв., в т.ч.: 

държавни дейности – 6 028 775лв., от които за КВ – 91 109лв. 

общински дейности – 2 484 638лв., от които за КВ – 329 600лв. от РБ 

96/2. Приема приходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2004год. в размер 
на 8 330 792лв., в т.ч.: 

държавни дейности – 6 012 742лв., от които за КВ – 91 109лв. 

общински дейности – 2 318 050лв., от които за КВ – 329 600лв.  

96/3. Приема актуализирания план на разходите по бюджета на Община Исперих към 
31.12.2004год. в размер на 8 513 413лв., в т.ч.: 

държавни дейности – 6 028 775лв. 

държавни дейности финансирани с общински средства – 116 835лв., 

общински дейности – 2 367 803лв. 

96/4. Приема разходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2004год. в размер 
на 7 192 230лв., в т.ч.: 

държавни дейности – 5 055 924лв. 

държавни дейности финансирани с общински средства – 66 590лв., 

общински дейности – 2 069 716лв. 

96/5. Приема актуализирания план на КВ в размер на  578 735лв., в т.ч.: 

държавни дейности – 91 109лв. 



общински дейности – 487 626лв. 

96/6. Приема разходите за КВ в размер на 437 353лв., в т.ч.: 

държавни дейности – 91 109лв. 

общински дейности – 346 244лв. 

96/7. Приема разходите за представителни цели – 18 194лв. 

96/8. Приема разходите за командировки на Кмета – 762лв. 

96/9. Приема приходите по фонд “Приватизация” – 12 618лв. 

96/10. Приема разходите по фонд “Приватизация” – 13 040лв. 

96/11. Приема преходния остатък на държавните дейности – 956 818лв. 

96/12. Приема остатъка по набирателна сметка – 9 802лв.    

На основание чл. 20 и чл.17, ал.1, т.8 и т.9 от Закона  за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.4 от Закона за счетоводството и на основание Удостоверение за регистрация 
на дейност по самоохрана № 23/ 09.11.2004год., издадено от Директора на РДВР – Разград. 

            97. Създава звено за самоохрана с численост 20бр. и средна работна заплата 180лв. във функция 
“Отбрана и сигурност”, дейност 207 “Отбранително-мобилизационна подготовка”.  

На основание чл.21, ал.1, т.6 и §31, ал.6 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2004год. и чл.56, ал.1 от ПМС 11/ 19.01.2005год. 

98/ 1. Разпределя преходния остатък от 2004год., както следва: 

           За държавни дейности                                                      - 301 942лв.  

                       Образование                                                            - 255 722лв. 

                       Музей                                                                        -     5 000лв. 

                       Читалища                                                                 -   40 000лв. 

                       Др. дейности на икономиката                                -     1 220лв. 

           За общински дейности                                                      - 836 620лв.  

                       За текущ ремонт на улици                                      - 170 000лв. 

                       За лек автомобил                                                     -   30 000лв. 

                       За ремонт на улици-ІV п. мрежа                           -   87 000лв. 

                       За МБАЛ                                                                  -   20 000лв. 

                       За функция Образование                                        - 117 741лв. 



                       За неразплатени разходи                                        - 347 135лв. 

                       За Исторически музей – дарения                           -        700лв. 

                       Обреден дом – дарения                                                2 875лв. 

                       За издръжка на общ. дейности                               -   61 169лв. 

98/ 2. Разпределя целевата субсидия за КВ от РБ, както следва: 

           За местни дейности                                                             - 198 000лв.  

           За държавни дейности                                                        -            0лв. 

  

 На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.12 и чл.18 от Закона за общинските бюджети и разпоредбите на 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 год., ПМС № 11 и писмо № ФО-02 
от 13.01.2005 год. на Министерството на финансите  

99/ 1. Приема бюджета на Община Исперих за 2005 година както следва: 

                        
1.1.По приходната част                                                                               7 116 780 лв. 
/Разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1 и 2 /  в т.ч.: 

                    
1.1.1.  приходи с държавен характер ...................................................... 4 495 579 
лв. 
1.1.1.1. трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ съгласно чл.10, ал.3  

 от ЗДБРБ       .................................................................................... 1 523 000 лв. 
1.1.1.2. обща допълваща субсидия от РБ ................................................... 2 670 637 лв.    
1.1.1.3. преходен остатък 01.01.2005г.........................................................    301 942 
лв.                                                     

                      
1.1.2. приходи с общински характер ...................................................... 2 621 201 
лв.                                   
1.1.2.1. имуществени данъци ......................................................................    223 000 лв. 
1.1.2.2. неданъчни приходи .........................................................................    752 501 лв. 
1.1.2.3. обща изравнителна субсидия .........................................................    493 500 лв. 
1.1.2.4. преотстъпен пътен данък.................................................................   119 300 лв. 
1.1.2.5. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

 общински  дейности ........................................................................    198 000 лв. 
1.1.2.6. преходен остатък .. ..........................................................................    836 620 лв. 
1.1.2.7. възстановени трансфери .................................................................     – 1 720 лв. 

                   
         По разходната част , в т. ч. : 

  
1.2.1. Държавни дейности .......................................................................   4 495 579 
лв. 
1.2.1.1. Разпределени по функции и дейности, .......................................   4 495 579 лв. 

 съгласно  приложения №№ 2:7 
 в т.ч.: Бюджет на кметства  по приложения №№ 2а и 5а -           98 397 лв.  

                  
1.2.2. Общински дейности .......................................................................  2 621 201 
лв.                                                                 



1.2.2.1. Разпределени по функции и дейности , .......................................  2 287 201 лв.  
 съгласно приложения №№ 9:17  
 в.т.ч.: Дофинансиране на държ. дейности..................................     100 923 лв.        

    в т.ч.: Неразпределен резерв..........................................................     188 458 лв. 
    в т.ч.: Бюджет на кметства  по приложения №№ 9а, 
   14а и 16а ...........................................................................................       48 766 

лв. 
1.2.2.2.  Разпределение на капиталови разходи по функции и дейности    334 000 лв.  

 в т.ч. : от Републикански бюджет ..............................................     198 000 лв. 
    от преходен остатък .........................................................      87 000 лв. 

                                  от Местен бюджет ...........................................................      49 000 лв. 
                                  в т.ч.: дофинансиране на Исторически музей .................     19 000 лв. 
                                                          
                                                                                                 /Прилож ение№ 19, 20 /   
                                      

99/ 2.  Приема плана на извънбюджетните сметки и фондове както следва: 
2.1. Фонд “Приватизация за покриване на разходите ”............................      10 914 лв.  

                                                                                               /Приложение № 18 / 
2.2. Фонд “Приватизация за инвестиции  “ /Приложение № 18 /............      76 914 лв. 

99/ 3.  Приема списъка за капитал. разходи / Приложение № 21/         410 914 
лв. 

  
99/ 4.  Приема следните лимити за разходи: 
  
4.1. Социално-битови разходи на персонала  в   размер на 3% от начислените трудови 
разходи.     
  
4.2. Разходи за погребения в дейност”Обредни домове и зали” в размер на 50.00лв. 
за  починали жители на общината без близки, роднини и бездомни. 
  
4.3. Посрещане на гости и представителни  -  31 000 лв. 
  
  

         99/ 5. Дава  съгласие  възникналия  временен  недостиг  на  бюджетни средства  
         за общински  дейности  да  се  покрива  текущо  с  временни  безлихвени заеми 
         от извънбюджетни сметки и фондове на общината /чл.24, т.1 от ЗОБ/. 
  
  

99/ 6. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на 
държавни и общински дейности, предоставя следните правомощия на Кмета на 
общината за бюджетната 2005 година /чл.27 от ЗОБ/: 
  
6.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове  разходи   
в                обема   на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за 
заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата 
дейности. 
  
6.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от 
дейност в дейност в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в 
частта на местните дейности. 
6.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит. 

  
6.4. За правомощията по т.6 кметът издава заповеди. 
 



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

  
 №  Вид персонал СМБРЗ 

01.01.05г. 

Държавни 

дейности 

Численост 

01.01.05 г. 

Държавни  

дейности 

 СМБРЗ 

01.01.05 
г. 

Общински 

дейности 

 Численост 

01.01.05г. 

Общински 

Дейности  

І. 

  

  

Функция “Общи държавни 
служби” 

Дейност “Общинска 
администрация”                               

  

  

411.27 
лв. 

  

  

90 бр. 

  

  

411.27 
лв. 

  

  

8 бр. 

 ІІ.  Функция “Отбрана” 

Дейност “Др.дейн.по отбрана” 

Дейност “Др.дейн.по вътрешната 
сигурност” 

154.37 
лв. 

162.93 
лв. 

110.00 
лв. 

5 бр. 

1 бр. 

3 бр. 

    

 ІІІ.  Функция “Образование”        

273.50 
лв. 

  

553 бр. 

    

 ІV.  Функция 
“Здравеопазване”                   

Дейност “Детски ясли” 

Дейност “Др.дейности по 
здравеопазването” 

  

205,73 
лв. 

205.73 
лв. 

  

11 бр. 

16 бр. 

    

V.  Функция “Социално 
осигуряване и грижи” 

Дейност “Дом.соц.патронаж”    

                  

197.94 
лв. 

   

19 бр. 

VІ.  Функция “Жил.стр., БКС” 

Дейност “Незаконно строит.” 

Дейност “Чистота” 

    407.47 
лв. 

209.95 
лв. 

1 бр. 

    16 бр. 

 VІІ.  Функция “Почивно дело, 
култура, религ.дейности”      

Дейност “Почивно дело”   

Дейност “Спортни бази”      

Дейност “РТВ”              

  

   

  

252.13 
лв. 

  

  

  

 25 бр. 

31 бр. 

  

 199.75 
лв. 

317.31 
лв. 

231.43 

  

2 бр. 

1 бр. 

2 бр. 



Дейност “Обредни домове” 

Дейност “Градски библиотеки” 

Дейност “Др.дейн.по култура” 

Дейност “Музей с рег.хар-р” 

Дейност”Читалища”(субс.числ) 

185.00 
лв. 

лв. 

255.20 
лв. 

231.43 
лв. 

264.41 
лв. 

6 бр. 

3 бр. 

2 бр. 

  

 VІІІ.  Функция “Икономически 
дейности и услуги”      

Дейност “Общински пазар”   

Дейност “Др.дейности по 
икономиката”                  

      

341.83 
лв. 

  

315.31 
лв. 

  

3 бр. 

  

6 бр. 

  Всичко:   735 бр.   69 бр. 
  
            99/ 8. Утвърждава приоритетите, по които се изразходват общинските приходи: 

заплати, вноски за осигурителни плащания и издръжка. 
                          
          На основание чл.7, т.2 от Наредба № 6/ 17.05.2003год. на Министерството на науката и 

образованието за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на 
персонала зает в образованието и във връзка с чл.15, ал.2 от Колективния трудов 
договор, подписан между Синдиката на българските учители и Министъра на 
образованието и науката  

100. Да се изплаща допълнително трудово възнаграждение за продължителна работа в размер 
на 0.9 на сто от основното трудово възнаграждение за всяка година трудов стаж за отрасъл 
“Образование” в рамките на средствата за работна заплата, считано от 01.01.2005год.  

На основание чл.7, ал.2 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните 

101. Приема отчета на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните за 2004год.  

На основание чл.17, ал.2 от Закона за административно териториалното устройство на 
Република България 

102/ 1. Да се осъществи допитване чрез подписка до населението на с.Йонково, 
относно създаване на Кметство Малко Йонково. 

            102/ 2. Възлага на Кмета на Община Исперих в двадесет дневен срок от вземане на 
решението да организира и извърши допитване до населението на с.Йонково чрез подписка за 
създаване на Кметство Малко Йонково. 

           На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация  
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