
 
 

 
 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 
 от заседание на Общински съвет - Исперих  

ПРОТОКОЛ  № 7/ 28. 02. 2008 г. 
 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 21 
 

С цел привеждане на общинската администрация според новите изисквания на  ЕС  
и подобряване качеството и ефективността на работата на общинската администрация и 
на основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ 
 
1. Приема структурата на общинската администрация и утвърждава общата  

численост на персонала: 
към 01.03.2008г. – 100р5 д + 10 общ. 
И към 01.03.2008г. – 92д + 10 общ.щатни бройки 
2. Задължава Кмета на община Исперих  в срок до 1 месец да предприеме  

действия за прилагането на приетата структура на общинската администрация. 
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
№ 22 

 
На основание  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.30, ал.2 от Закона за Общинските 

бюджети, 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 
1. Приема приходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2007г.. в размер на  11 

214 897  лв., в това число: 



за държавни дейности                                                                  7 231 875  лв. 
за общински дейности                                                                  3 983 022  лв. 

1. Приема разходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2007г. размер на 10 738 
647 лв., в това число: 

за държавни дейности                                                                   6 842 645 лв. 
за общински дейности                                                                   3 896 002 лв. 

в т.ч.за държавни дейности с общински средства                    220 054 лв. 
3. Приема  разходите за КВ                                                                       1 353 027  лв.    
4. Приема разходите за представителни цели 
на Общинския съвет                                                                                          7 490  лв. 
5. Приема разходите за представителни цели 
    на Кмета  на Община Исперих                                                                   25 809  лв. 
6. Приема разходите за командировки на кмета                                                996  лв.   

в страната                                                                                                 864  лв. 
в чужбина                                                                                                132  лв. 

7. Приема разходите за награди                                                                       3 390  лв. 
8. Приема разходи за  обезщетения  и помощи                                              8 030  лв. 
9. Приема разходите за погребения на самотни жители                                     80  лв. 
10. Приема разходите за спортни клубове                                                    25 200  лв.             
11. Приема приходите по фонд “Приватизация”                                          48 574  лв. 
12.Приема  разходите по фонд “Приватизация”                                           23 525  лв. 
13.Приема остатъка по набирателна сметка                                                 53 525  лв. 
 
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.  
 

 
РЕШЕНИЕ 

№23 
 

С цел определяне на размера на местните данъци и такси и на основание чл. 21, ал 2,  от 
ЗМСМА във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ   

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ 
1. Приема Наредба № 3 за определяне на местните данъци на територията  

на община Исперих 
2.  Настоящото решение да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и  

на Областния Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 
 Настоящото решение подлежат на обжалване в 14 дневен срок от обявяването им 
пред Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 
 

РЕШЕНИЕ 
№  24 

 
С цел актуализация на общинските такси и цени за извършваните от Общинска 

администрация Исперих административни, технически и други услуги и на основание чл. 
21, ал. 2,  от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 7 от ЗМСМА и чл. 8 от ЗМДТ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 
РЕШИ 

 
1. Отменя Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните  

такси и цени на територията на община Исперих приета с решение № 259 / 1 на Общински 
съвет – Исперих от 05. 03. 2003г.  

2. Приема нова Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на територията на община Исперих 

3.  Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и  
на Областния Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 
 
            Решенията подлежат на обжалване в 14 дневен срок от обявяването им пред 
Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№25 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.6. и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, чл.12 и чл.18 от Закона за общинските 

бюджети, Общински съвет Исперих 
 

Р Е Ш И: 
 

           1. Разпределя преходния остатък от 2007 година както следва: 
            1.1. За дофинансиране на държавни дейности     388 404 лв. 
                         /Разпределени по дейности съгласно Приложение 1/              
                           в това число за КВ         253 327 лв.                                                                                      
            1.2. За местни дейности                87 846 лв. 
                           в това число за КВ           83 802 лв.                                                                                      
           2.Приема бюджета на Община Исперих за 2008 година както следва: 
           2.1.По приходната част                                                                                      9 921 275 лв. 
                       /Разпределени по параграфи съгласно Приложения 2 и 10/  в т.ч.: 
           2.1.1. приходи с държавен характер ............................................................. 5 898 120 лв. 
           2.1.1.1. обща  субсидия по чл. 10 от ЗДБРБ за 2008г. .................................... 5 898 120 лв. 
           2.1.2. приходи с общински характер ............................................................ 4 023 155 лв.                                   
           2.1.2.1. имуществени и други данъци ..............................................................   824 513 лв. 
           2.1.2.2. неданъчни приходи .............................................................................. 1 409 950 лв. 
           2.1.2.3. обща изравнителна субсидия ..............................................................    888 600 лв. 
           2.1.2.4. за зимно поддържане.............................................................................     22 800 лв. 
           2.1.2.5. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 
                        общински  дейности .............................................................................  398 700 лв. 
           2.1.2.6. преходен остатък .. ...............................................................................   476 250 лв. 
           2.1.2.7. начислени лихви за предходен период................................................      2 342 лв. 

2.2. По разходната част , в т. ч. : 
                   /Разпределени по параграфи съгласно Приложения 3:9,11:19/ в т.ч.за  9 921 275 лв.   
            2.2.1. Държавни дейности ............................................................................. 5 898 120 лв. 
            2.2.1.1. Разпределени по функции и дейности, ……………………….......   5 898 120 лв. 
                                /съгласно  приложения 3:9/ 
                             в т.ч.: Бюджет на кметства  по приложения  3а и 6а...........       116 019 лв. 
                                         Бюджет на читалища по приложение 8а.....................      186 528 лв. 
                                         Неразпределен резерв......................................................       152 006 лв. 



                   2.2.2. Общински дейности ....................................................................... 3 267 795 лв.                                                                 
                   2.2.2.1.  Разпределени по функции и дейности  ……………………….. 3 267 795 лв.  
                                 съгласно приложения 11:19  
                                 в.т.ч.: Дофинансиране на държ. дейности................................    407 726 лв.        
                                 в т.ч.: Неразпределен резерв........................................................    100 000 лв. 
                                 в т.ч.:“Др. дейности по опазв. на околната среда 
                                             -Приют за кучета”..........................................................      22 350 лв.     
                                 в т.ч.: Бюджет на кметства  по приложения 11а,15а, 
                                17а,17б............................................................................................    156 670 лв. 
                   2.2.2.2.  Разпределение на капиталови разходи по функции и дейности 755 360 лв.  
                                 в т.ч. : от Републикански бюджет ............................................. 398 700 лв. 
                                              от Преходен остатък....................................................... 337 129 лв. 
                                              от Местен бюджет ........................................................    19 531 лв. 
                                              в т.ч.: дофинансиране на Исторически музей...............   15 706 лв. 
                   3.  Приема плана на извънбюджетните сметки и фондове както следва: 
                   3.1. Фонд “Приватизация за покриване на разходите”...........................     24 909 лв.  
                   3.2. Фонд “Приватизация за инвестиции “ /Приложение 20/................        2 210 лв. 
                   4.  Приема списъка за капитал. разходи /Приложение 21/..............    757 570 лв. 
                   5.  Определя числеността на персонала и СМБРЗ /Приложение 22/  
                   6.  Приема следните лимити за разходи: 
                   6.1.Социално-битови разходи на персонала  в   размер на 3% от начислените  
                         трудови разходи.     
                   6.2. 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. 
                   6.3. Разходи за награди – 6000 лв. (до 200 лв. на човек) 
                   6.4. Разходи за подпомагане на социално слаби семейства – 10 000 лв. (до 200 лв.  на 

семейство)    
                   6.5. Посрещане на гости и представителни – 38000 лв. 
                   6.6. Разходи за спортни клубове за спортна дейност – 32 000 лв. 
                   7. Утвърждава списъка на педагогическия персонал в делегираните от  
държавата дейности по образование, които имат право но заплащани на част от  
транспортните разходи.  

8. Да се заплащат транспортните разходи на педагогическия персонал по  
утвърдения списък до размера на предоставените от МФ средства. 
                  9.  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/. 

    10.  При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни  
и общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 
2008 година /чл. 27 от ЗОБ/: 

10.1. 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. 

10.2. 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. 
                  10.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит. 

      10.4. За правомощията по т. 10 кметът издава заповеди. 
11. 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 Разградв седем дневен срокот 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. 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
№ 26 

 
Във връзка с постъпила молба с вх. № 04.00-07/18.01.2008 год. от Изпълнителният 

Директор на Фонд “Тютюн” към Министерството на земеделието и продоволствието,с цел 
създаване на благоприятни условия за работа на служителите от Регионално звено “Тютюн” гр. 
Исперих и  

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.12  от  Закона за общинската собственост и 
чл.18,ал.2 от Наредба № 5 на ОбС –Исперих                               

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

1.Да се предоставят безвъзмездно под наем помещения №,№ 8,8а,9 и 10,                          
находящи се на ІІІ етаж от масивна четириетажна сграда (административна сграда на 
«Лудогорска слава « ЕООД ) в УПИ І (римско първи) , квартал 82 ( осемдесет и две) по плана 
на гр. Исперих ,съгласно Акт за частна общинска собственост № 2 / 24.01.2002 год.,ул. Христо 
Ясенов “ № 2А  с обща площ на  помещенията 87,54 (осемдесет и седем  цяло петдесет и четири  
) кв.м  за срок от 5 (пет) години на Регионално звено на Фонд “Тютюн”- гр. Исперих,община 
Исперих,област Разград. 

2.Задължава кмета на Община Исперих въз основа на решението на Общински съвет – 
Исперих да сключи  договор за наем. 

3.Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 
Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред 
Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
№ 27 

 
Във връзка с постъпила молба с вх. № 26.00-210/08.12.2007 год. от “Каолин” АД, 

Булстат 827182866 ,с адрес гр. Сеново,област Русе, ул. “Дъбрава” № 8 и с оглед 
икономическото значение на проекта  за изграждане на разпределителен газопровод на 
територията на община Исперих,област Разград и община Каолиново,област Шумен и на 
основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.30,ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
опазване на Земеделските земи 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие трасето на газопровода ,съгласно проекта за инвестиционна инициатива 

с обект “ Изграждане на разпределителен газопровод на територията на Община Каолиново – 
Шуменска област и Община Исперих – Разградска област “ да се проектира и изгради в имоти – 
общинска собственост в землището на с. Лъвино, с. Къпиновци, с. Подайва и с. Духовец, 
община Исперих. 

2. Възлага на Кмета на община Исперих да уговори условията, при които ще бъде 
учредено правото на преминаване на разпределителния газопровод през общинската 
собственост 

3. След сключването на договор за проектиране и изгради разпределителен газопровод в 
имоти – общинска собственост задължава Кмета да докладва пред Общински съвет - Исперих 

Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 
Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред 
Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
№ 28 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.12 и с цел реализиране на основните принципи на 
Ревизираната Европейска Харта за участие на младите хора в живота на общините и 
регионите 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
РЕШИ: 

 
1. Приема Програма “Младежки дейности – 2008 “.  Финансовото обезпечаване на  

Програмата според възможностите на общината ще бъде осигурено в бюджета за 2008 година. 
2. Настоящето Решение да бъде изпратено на Областен Управител – Разград и Кмета на  

Община Исперих в 7-дневен срок от приемането му. 
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на  

съобщаването му пред Административен Съд - Разград по реда на  АПК. 
                                                                                       

Р Е Ш Е Н И Я : 
№ 29 

 
Във връзка с организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и На основание  чл.24, ал. 2 
от ЗМСМА . 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
РЕШИ: 

 
1. Избира Хамди Нурула Нурула за заместник  председател на Общински съвет – 

Исперих 



Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
 Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му пред 
Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 30 

 
С цел кандидатстване с проект “Реконструкция, ремонт и обновяване за енергийна ефек-

тивност на ОУ “Васил Априлов” град Исперих”, стойност до 1 000 000 лв., за безвъзмездно 
финансиране по ОП “Регионално развитие” и Схема BG 161РО001/4.1-01/2007: “Подкрепа за 
осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за 
устойчиво местно развитие”  на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,  Общински съвет 
Исперих 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
Р Е Ш И: 

 
1. Подкрепя проект на Община Исперих -“Реконструкция, ремонт и обновяване за енер-

гийна ефективност на ОУ “Васил Априлов” град Исперих”, за безвъзмездно финансиране по 
Оперативна програма “Регионално Развитие”, Приоритетна ос 4: “Местно развитие и 
сътрудничество”, Операция 4.1: “Социална инфраструктура” и Схема BG 161РО001/4.1-
01/2007: “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, 
допринасяща за устойчиво местно развитие”.   
 2.Общински съвет Исперих  ДЕКЛАРИРА че предназначението на сградата на Основно 
училище “Васил Априлов” град Исперих, обект на интервенция по проект -“Реконструк-ция, 
ремонт и обновяване за енергийна ефективност на ОУ “Васил Априлов” град Исперих”, няма да 
бъде променяно за период, не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по 
проекта. 
 3. Общински съвет Исперих  възлага на Кмета на община Исперих да предприеме 
действия за кандидатстване с проект “Реконструкция, ремонт и обновяване за енергийна 
ефективност на ОУ “Васил Априлов” град Исперих”, за безвъзмездно финансиране по 
Оперативна програма “Регионално Развитие” и Схема BG 161РО001/4.1-01/2007: “Подкрепа за 
осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за 
устойчиво местно развитие”.  
 4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
 
 
                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                        на Общински съвет – Исперих:                
                                                                                         / Бейсим Басри / 
 

ПРОТОКОЛИСТ:              
           / Айлин Шукриева / 
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