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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

№ 9 

 
от проведеното извънредно закрито заседание на Общински съвет - 

Исперих на 02.04.2020 година 
 

Днес 02.04.2020 г. от 17.00 часа в заседателната  залата на Община Исперих се 

проведе извънредно закрито  заседание на Общински съвет Исперих. . 

  

Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 

 Уважаеми общински съветници, 

За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 25 общински 

съветници. Отсъства общинските  съветници  Билгин Билял, Ерол Юмер, Мустафа Рашид, 

Сали Назиф, Христо Йорданов. Заседанието е насрочено  по реда на чл. 23, ал. 4, т. 1 от 

ЗМСМА. На извънредното   заседание присъстват, Кмета на община Исперих. 

 Имаме кворум за вземане на решения по дневния ред и откривам заседанието на 

Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми колеги, 

 Поради извънредната ситуация в страната и усложняващата се епидемична 

обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 спешно се налага да  

актуализираме  бюджета на общината за 2020г.  

 Въпроси, предложения, мнения по проекто дневения ред имате ли? 

 Няма. 

 Моля, колеги да преминем към гласуване на дневения  ред  

 

Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
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1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Актуализация на бюджета на община Исперих за 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Актуализация на бюджета на община Исперих за 2020 г. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 42 от 12.02.2020 г. на Общински съвет - Исперих е приет бюджета на 

община Исперих за 2020 г., изменен с Решение № 50 от 19.03.2020 г. 

 

С цел предприемане на ефективни мерки за борба с коронавирус инфекцията 

(COVID 19) и усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението й 

на територията на страната е необходима актуализация на планираните в инвестиционната 

програма на община Исперих средства за обект „Капиталов трансфер за МБАЛ-Исперих 

ЕООД”.   

Във връзка с гореизложеното е необходимо да бъдат направени следните промени: 
 

При Първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих 

 

 

Актуализирани обекти: 

 

- Обект „Капиталов трансфер за МБАЛ-Исперих ЕООД”. 

Увеличава се планираната стойност на обекта от 113 000 лв. на 203 000 лв. Необходимите 

допълнителни средства в размер на 90 000 лв.  ще бъдат осигурени от  собствения бюджет 

на община Исперих и от Резерва за непредвидени и неотложни разходи. 

  

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г., чл. 124, ал. 2 и 

3  и  чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,  Общински съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

1. Увеличава плана на разходите в дейност общинска отговорност „Многопрофилни 

болници за активно лечение” при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия”с 90 000 лв. 

 

2. Намалява плана на разходите в дейност общинска отговорност „Домашен социален 
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патронаж” при първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§10-11 

„Храна” с 10 000 лв. 

 

3. Намалява плана на разходите в дейност общинска отговорност „Спортни бази за спорт 

за всички” при първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§43-09 

„Други субсидии и плащания” с 35 000 лв. 

 

4. Намалява плана на разходите в дейност общинска отговорност „Обредни домове и 

зали” при първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§10-30 „Текущ 

ремонт” с 10 000 лв. 

 

5. Намалява плана на разходите в дейност общинска отговорност „Други дейности по 

културата” при първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§43-09 

„Други субсидии и плащания” с 5 000 лв. 

 

6. Намалява плана на резерва при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 30 000 лв.  

 

7. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета 

на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седемдневен срок от 

приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Въпроси към вносителя? 

Няма. 

Преминаваме към гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Извънредно закрито заседание на 02.04.2020 г. от 17.00 ч.  участвали в 

поименното гласуване. 

 

1. Докладна записка от инж. Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Актуализация на бюджета на община Исперих за 2020 г. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ За    П  

 3. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАТ За    П  

 4. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 5. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ     

 6. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 7. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 8. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П  

 9. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

10. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

11 ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

12. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР     

13. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П  

14. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД     

15. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР За    П  

16. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ     

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ  НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П 

23. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ За    П  

24. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П 

25. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

26. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ     

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ За    П  

      

      

 

 

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 24 24 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 53 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г., чл. 124, ал. 2 и 

3  и  чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,  Общински съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

1. Увеличава плана на разходите в дейност общинска отговорност „Многопрофилни 

болници за активно лечение” при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия”с 90 000 лв. 

 

2. Намалява плана на разходите в дейност общинска отговорност „Домашен социален 

патронаж” при първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§10-11 

„Храна” с 10 000 лв. 

 

3. Намалява плана на разходите в дейност общинска отговорност „Спортни бази за спорт 

за всички” при първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§43-09 

„Други субсидии и плащания” с 35 000 лв. 

 

4. Намалява плана на разходите в дейност общинска отговорност „Обредни домове и 

зали” при първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§10-30 „Текущ 

ремонт” с 10 000 лв. 

 

5. Намалява плана на разходите в дейност общинска отговорност „Други дейности по 

културата” при първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§43-09 

„Други субсидии и плащания” с 5 000 лв. 

 

6. Намалява плана на резерва при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 30 000 лв.  

 

7. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета 

на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седемдневен срок от 

приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Поради изчерпване на дневния ред закривам извънредното закрито заседание на 

Общински съвет Исперих проведено на 02.04.2020г.  
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Настоящия протокол се състави в три еднообразни  екземпляра по един за 

Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за 

архива на Общински съвет Исперих 

 

 

 

 Бейти Мюмюн Бекир 
 Председател Общински съвет - Исперих: 
 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  
 

 


