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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовното заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 67 от 12.09.2019 г. 
 

 
РЕШЕНИЕ 

             № 728 

 

 На основание  чл. 52  ал. 1 и чл. 21 ал. 1, т. 6 във връзка с 

чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 

9, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 50, ал. 1 от Наредба № 12 на Общински 

съвет Исперих за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих. 

 

РЕШИ : 

1. Приема актуализирания план на приходите по бюджета на Община Исперих 

към 31.12.2018 г.в размер на 21 063 442 лв.в т.число: 

за държавни дейности      13 319 643 лв. 

за общински дейности    7 743 799 лв. 

в т.ч. дофинансиране    607 315 лв. 

     

2. Приема  приходите по бюджета на Община Исперих към 31.12.2018 г.в размер 

на 19 797 723 лв.  в т.ч. 

 

за държавни дейности 12 993 779 лв. 

за общински дейности    6 803 944 лв. 

 

3. Приема актуализирания план на разходите по бюджета на Община Исперих към 

31.12.2018 г. в размер на 21 063 442 лв. в т.число: 

за държавни дейности      13 319 643 лв. 

за общински дейности    7 743 799 лв. 

в т.ч. дофинансиране    607 315 лв. 

    

4. Приема  разходите  по бюджета на Община Исперих към 31.12.2018 г.в размер 

на 18 056 846 лв. в т.ч.       

за държавни дейности                                12 439 355 лв.  

за общински дейности 5 126 328 лв. 

за дофинансиране 491 163 лв. 

 

5. Приема актуализирания план на капиталовите разходи към 31.12.2018 г. в 

размер на 3 718 628 лв. в т.число: 

за държавни  1 207 401 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 1 055 961 лв. 

за общински дейности  2 494 951 лв. 

за  дофинансиране    16 276 лв. 
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6. Приема разходите за капиталовите разходи към 31.12.2018 г. в  

размер на 2 270 633 лв. в т.число: 

за държавни  1 029 029 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 917 858 лв. 

за общински дейности  1 238 328 лв. 

за  дофинансиране    3 276 лв. 

 

7. Приема годишния отчет за състоянието на общинския  дълг към 31.12.2018 г. 

съгласно Приложение № 10, Приложение № 11 и Приложение № 12                                        

 

 

8. Приема разходите за представителни цели на Председателя на Общинския съвет 

в размер на               4 697 лв. 

 

9. Приема разходите за представителни цели на Кмета  

на Община Исперих в размер на                                                       9 512 лв. 

 

10.Приема разходите за награди                                                          0 лв. 

 

11.Приема разходи за  обезщетения  и помощи                       7 750 лв. 

 

12.Приема разходите за спортни клубове                                  36 500 лв. 

 

13.Приема разходите за религиозни храмове                            1 000 лв. 

 

14.Приема приходите по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове                                                       2 008 369 лв. 

 

15. Приема разходите  по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове 1 987 393 лв. 

 

16.Приема остатъка по бюджетните сметки в лева                                  1 684 051 лв.  

в т.ч.: за държавни дейности                                497 598 лв.  

           за общински дейности 1 186 453 лв. 

 

17.Приема остатъка по валутните сметки /в левова равностойност/    56 826 лв.  

 

18.Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз 

 за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

 европейски фондове    20 976 лв.  

 

19.Приема остатъка по набирателните сметки                                        395 967 лв.  

 

 

Настоящoто решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

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

обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс.  
           

РЕШЕНИЕ 

             № 729 

 

 На основание  чл. 21 ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 

5 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, и чл. 49, ал. 2 от 

Наредба № 12 на Общински съвет Исперих за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих. 

 

РЕШИ : 

 

1. Приема  приходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2019 г.в размер 

на 11 817 002 лв.  в т.ч. 

 

за държавни дейности 8 195 506 лв. 

за общински дейности    3 621 496 лв. 

 

2. Приема  разходите  по бюджета на Община Исперих към 30.06.2019 г.в размер 

на 9 991 967 лв. в т.ч.       

за държавни дейности                                6 510 729 лв.  

за общински дейности 3 237 851 лв. 

за дофинансиране 243 387 лв. 

 

3. Приема разходите за капиталовите разходи към 30.06.2019 г. в размер на             

1 275 156 лв. в т.число: 

за държавни  65 401 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 37 725 лв. 

за общински дейности  1 209 755 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 0 лв. 

за  дофинансиране    0 лв. 

 

4. Приема разходите за представителни цели в размер на                   9 754 лв. 

в т.ч. на Председателя на Общинския съвет                    1 355 лв. 

          на Кмета на Община Исперих 8 399 лв.                  

 

5. Приема разходите за награди                                              0 лв. 

 

6. Приема разходи за  обезщетения  и помощи                       4 900 лв. 

 

7. Приема разходите за спортни клубове                                          32 500 лв. 

 

8. Приема разходите за религиозни храмове                                    1 000 лв. 

 

9. Приема приходите по сметките за средства от Европейския съюз- 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  
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европейски фондове                                                                   1 233 720 лв. 

 

10. Приема разходите по сметките за средства от Европейския съюз – 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове    1 148 741 лв. 

 

11. Приема остатъка по бюджета                                        1 825 035 лв.  

за държавни дейности                                1 684 777 лв.  

за общински дейности 140 258 лв. 

 

 

12. Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени 

европейски фондове    84 979 лв.  

 

13. Приема остатъка по набирателните сметки                                        441 397 лв.  

 

14. Приема отчета на разплатените просрочени задължения  

от предходния период (Приложение № 10)                                                  347 435 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 

                  № 731 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и §78 ал.2 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба № 27 за реда за 

придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих. 

 

 

                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

                                                      Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договор за наем № 145 

от 06.10.2014г., сключен между Община Исперих и „Експресбанк“ АД, ЕИК 813071350 

представлявано от изпълнителните директори Мартина Ангелова Мачева и Ерик 

Хаушилд чрез пълномощник г-н Тошко Асенов Тошков – Регионален директор на 

„Експресбанк“ АД ГРУПА ПЛЕВЕН въз основа на проведен търг с явно наддаване през 

2014г. за отдаване под наем на помещение от първи етаж на административна сграда в 

град Исперих за офис на банка, с реална площ 86,30 (осемдесет и шест цяло и тридесет) 

кв.м, находящо се на ул. „Васил Левски“ №70 в град Исперих, парцел VII, кв. 29 по 

Акт за частна общинска собственост № 92 от 09.03.2002 год., вписан в Агенцията по 

вписванията на 30.03.2003г., дело №212, вх. Рег.№ 374, том II, парт. № 954, срещу 

месечна наемна цена в размер на 2 589,00 (две хиляди петстотин осемдесет и девет) 
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лева без ДДС, съгласно Приложение №1 към Наредба № 27 за реда за 

придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих – 

Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 1 

кв.м реална площ на общински недвижими имоти. 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнително споразумение 

към Договор за наем № 145 от 06.10.2014г. за удължаване срока на договора от 

06.10.2019г. до 06.10.2024г. 

3. Останалите клаузи по договора да останат непроменени. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от обявяването му. 

 

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

пред Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
РЕШЕНИЕ 

             № 732 
                   Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП– ПП (парцеларен план) за 

Изграждане  на директен разпределителен газопровод за захранване на новоизграждаща се 

производствена мощност на “Каолин” ЕАД - гр. Сеново, за производство на продукти от 

индустриални минерали в гр. Дулово – Промишлена зона – Юг, на територията на Община 

Исперих, за имоти извън границите на урбанизирани територии  (Землища на гр. Исперих, 

с. Лъвино, с. Китанчево, с. Средоселци, с. Печеница и с. Делчево), обл. Разград и 

одобряване на Задание,  на основание чл. 21 ал. 1 т. 11  от ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 от 

ЗУТ 
 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

            1.Разрешава Разработвене на ПУП– ПП (парцеларен план) за Изграждане на 

директен разпределителен газопровод за захранване на новоизграждаща се производствена 

мощност на“Каолин” ЕАД - гр. Сеново, за производство на продукти от индустриални 

минерали в гр. Дулово – Промишлена зона – Юг, на територията на Община Исперих, за 

имоти извън границите на урбанизирани територии  (Землища на гр. Исперих, с. Лъвино, с. 

Китенчево, с. Средоселци, с. Печеница и с. Делчево),, обл. Разград  

       2.  Одобрява  Задание,    

       3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на Областен 

управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем дневен срок 

от приемането му.  

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

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

 
РЕШЕНИЕ 

                  № 733 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и в изпълнение на Условията за кандидатстване по процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.061 

„Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 
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РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие Община Исперих да подаде проектно предложение по процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-

2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“; 

 

2. Дава съгласие за предоставяне на поземлен имот I-698 в квартал 122, отреден 

за обществено застрояване с площ 4 675 кв.м, ведно с построените в имота сгради: 

1.Двуетажна масивна нежилищна сграда № 1 със застроена площ 99 кв.м, отреден за 

спортен комплекс; 2. Едноетажна масивна нежилищна сграда № 2 със застроена площ 

332 кв.м, отреден за спортен комплекс и 3. Едноетажна нежилищна сграда № 3 със 

застроена площ 32 кв.м, отреден за спортен комплекс с Акт № 6226 за публична 

общинска собственост от 16.06.2016год. за нуждите на проекта за срока на неговото 

изпълнение и със срок не по-малко от 6 месеца след приключването му; 

 

3. Дава съгласие за създаване на функциониращ Център за подкрепа на лица с 

увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания и поддържане 

на услугите за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след приключване на 

проекта. 

 

4. 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 

             № 734 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 и чл.59 и сл. от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет - 

Исперих да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество между Община Исперих 

и партньора Сдружение „Асоциация Интегро“ гр.Разград по проект BG05M9OP002-

2.033-0003 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в 

община Исперих“. 

2. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество между Община Исперих 

и НЧ „Рома – Вазово - 2007год.“ с.Вазово по проект BG05M9OP002-2.033-0004 

„Овластяване на жените от уязвимите общности чрез разширяване на мрежата от 

Майчни центрове в Община Исперих“. 

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

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

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Адв. Даниел Димитров 

Председател на Общински съвет Исперих 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/b9c5d5ab-f018-4fa5-adbf-eba9a794a315
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