
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  №23 /20.02.2013 г 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 172 

 

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.30 ал.1 от ЗОБ; чл.9  от ЗОД и Наредба №12 на ОбС Исперих 

приета с решение №83 / 16.12.2004г. 

 

Общински съвет Исперих 

РЕШИ : 

 

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

31.12.2012г.в размер на     14 291 810 лв.в т.число: 

за държавни дейности        8 663 305 лв. 

за общински дейности                   5 628 505 лв. 

в т.ч. дофинансиране                         606 275 лв. 

 

2. Приема приходите по бюджета на Община Исперих към  

31.12.2012г.в размер на      13 114 956 лв. в т.ч. 

за държавни дейности                      8 687 056 лв. 

за общински дейности                     4 427 900 лв. 

 

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

31.12.2012г. в размер на       14 291 810 лв.в т.число: 

за държавни дейности                      8 663 605 лв. 

за общински дейности                      5 628 505 лв. 

в т.ч. дофинансиране                              606 275 лв. 

 

4. Приема разходите по бюджета на Община Исперих към  

31.12.2012г.в размер на    12 066 258 лв в т.ч. 



за държавни дейности           7 891 297 лв. 

за общински дейности          3 707 743 лв. 

за дофинансиране                      467 218 лв. 

 

5.Приема актуализирания план на капиталовите разходи към 

 31.12.2012г. в размер на      5 148 137 лв. в т.число: 

за държавни                       634 919 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС                                 8 285 лв. 

за общински дейности           4 437 443 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС        3 273 973 лв. 

от ИБСФ                                        384 лв. 

за дофинансиране                        75 775 лв. 

 

6. Приема разходите за капиталовите разходи към 31.12.2012г.  

в размер на        4 247 178 лв. 

в т.число: 

за държавни                       503 239 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС                                  8 285 лв. 

за общински дейности             3 732 487 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС                     3 222 465 лв. 

за дофинансиране                        11 452 лв. 

 

7. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2012г. 

 

 

8. Приема разходите за представителни цели на Общинския съвет  

в размер на             7 363 лв. 

9. Приема разходите за представителни цели на Кмета 

на Община Исперих размер на        29 997 лв. 

 

10.Приема разходите за командировки на кмета                 12 819 лв. 

 

11.Приема разходите за награди                        840 лв. 

 

12.Приема разходи за обезщетения и помощи        17 180 лв. 

 



13.Приема разходите за спортни клубове                    29 350 лв. 

 

14.Приема разходите за религиозни храмове                                  500 лв. 

 

15.Приема приходите по фонд “Приватизация”                       384 лв. 

 

16.Приема приходите по извънбюджетна сметка 

за получаване,разходване и отчитане на средства от определени 

европейски фондове 7443                            6 477 275 лв. 

 

17. Приема разходите по извънбюджетна сметка 

за получаване,разходване и отчитане на средства от определени 

европейски фондове 7443                            3 695 110 лв. 

 

18.Приема остатъка по набирателна сметка                             281 018 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 173 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната и чл. 6 , ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Исперих 

 

РЕШИ : 

 



1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от 

Кмета на община Исперих за периода от 01.11.2012 г. до 31.12.2012 г. в размер на 

150.65 лв. 

 

2. Приема отчета за извършените разходи за командировки в чужбина от Кмета 

на община Исперих за периода от 01.11.2012 г. до 31.12.2012 г. в размер на 804.96 

лв. 

 

Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и на областния 

управител на Област Разград в седемдневен 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 

№ 174 

        

1. Променя общата численост на заетите в дейностите към Община Исперих за 

2013 година от 523 щатни бройки на 522.25 щатни бройки и одобрява общата 

численост на заетите в дейностите към Община Исперих за 2013 година - 

522.25 щатни бройки, съгласно Приложение № 1. 

 

2. Възлага на  кмета на Община Исперих да разработи и утвърди длъжностно 

разписание  на общинската администрация, в рамките на одобрената от 

Общински съвет - Исперих численост на персонала. 

 

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

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 175 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1 от ЗМСМА и чл.12 от Закона за 

общинските бюджети, чл. 11 от Закона за общинския дълг, 
 

 

 

 

 

Р Е Ш И: 

 

   1. Приема числеността на персонала за 2013 година, както следва: 

За дейностите държавна отговорност 407.25 бр. 



За дейностите общинска отговорност 73.0 бр. 

За дофинансиране на държавните д-сти 42.0 бр. 

          

2. Разпределя преходния остатък от 2012 година както следва: 

2.1. За финансиране на държавни дейности....................................................... 795 759 

лв./Разпределени по дейности съгласно Приложение 1/  

в това число за КВ 200 366 лв. 

2.2. За местни дейности......................................................................................... 252 939 лв.  

в това число за КВ.................................................................................................  190 644 лв.  

 

3. Определя второстепенни разпоредители съгласно приложение № 29 

 

 4. Приема бюджета на Община Исперих за 2013 година както следва: 

  

4.1.По приходната част ............................................................................................... 15 359 803 лв. 

/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 2 и 10/ в т.ч.:  

4.1.1. приходи с държавен характер ..... .... ....................................................................8 184 633 лв. 

4.1.1.1. обща субсидия по чл. 10 от ЗДБРБ за 2013г........... . .............................. 7 378 476 лв. 

4.1.1.2. преходен остатък .. .................................................... . ...............................  795 759 лв. 

4.1.1.3. собствени приходи на ООУ ...................................... .. ..............................    56 775 лв. 

4.1.1.4. временни безлихвени заеми...................................... ...............................    – 6 689 лв. 

4.1.1.5. средства на разпореждане на училищата по ОПРЧР ................................ - 39 688 лв. 

4.1.2. приходи с общински характер ............................................................... .. .........7 175 170лв.  

4.1.2.1. имуществени и други данъци .................................................................. 1 260 685 лв. 

4.1.2.2. неданъчни приходи .................................................. . ...............................4 034 035 лв. 

4.1.2.3. обща изравнителна субсидия ................................... . ..............................1 083 400 лв. 

4.1.2.4. за зимно поддържане................................................ . ....................................43 300 лв. 

4.1.2.5. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на  

общински дейности  .................................................................................................. 333 300 лв. 

4.1.2.6. преходен остатък .. .................................................. .. ................................. 252 939 лв. 

4.1.2.7. временни безлихвени заеми.................................... ..................................  475 658 лв. 

4.1.2.8. дългосрочни заеми ..................................................................................... - 148 591 лв. 

4.1.2.9. трансфери за отчисления по ЗУО ............................................................. - 159 556 лв. 

4.2. По разходната част, в т. ч. : 

/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 3:9,11:21/ ................................. 15 359 803лв.  

в т.ч.за 

4.2.1. Държавни дейности разпределени по функции и дейности  ....................... 8 184 633 лв. 

/съгласно приложения 3:9/ 

в т.ч. Бюджет на читалища по Приложение 8а/ Приложение №7  

към ФО 1 от 2013 г ...................................................................................................  217 755 лв. 

в т.ч.: Бюджет на второстепенни разпоредители...... ...................................... 4 920 677 лв. 

както следва:  

Дом за деца “Лудогорие” .................................................................. 326 289 лв. 

Комплекс за социални услуги ............................................................. 313 093 лв. 

Исторически музей ...........................................................................  253 626 лв. 

Км. Подайва....... ................................................................................  102 341 лв. 

Км. Свещари.........................................................................................  59 506 лв. 

ООУ – 8 броя .................................................................................... 3 865 822 лв. 

4.2.2. Общински дейности разпределени по функции и дейности 
/ съгласно приложения 11-20 /  ...................................................................................... 6 605 565 лв.  



в т.ч. резерв в/у собствените приходи съгласно Приложение 19 ..... ....................207 000 лв. 

от които: Бюджет на второстепенни разпоредители ................ 145 933 лв. 

Радиоцентър Исперих......................................................... .................25 402 лв. 

Км. Подайва .................................. ........................................................72 360 лв. 

Км. Свещари.................................. ........................................................48 171 лв. 

4.2.3. Държавни дейности, дофинансирани с общински приходи разпределени по 

функции и дейности 
/ съгласно приложения 21 и 21а /  ..................................................................................... 569 605 лв.  

         от които: Бюджет на второстепенни разпоредители ............................... 162 798 лв. 

Исторически музей ............................................................................ 136 555 лв. 

ООУ – 5 броя /приложение 21а/ ......................................................... 26 243 лв. 

 

5. Приема плана на извънбюджетните сметки и фондове както следва: 

5.1. Фонд “Приватизация за покриване на разходите” /Приложение 23/ ....................... 0 лв.  

  

5.2. Фонд “Приватизация за инвестиции “ /Приложение 23/ ....................................... 384 лв. 

 

          

6. Приема списъка за капиталови разходи /Приложение 24/ .............................. 2 325 990 лв. 

          

7. Приема списъка на капиталовите разходи финансирани чрез § 40-00 “Постъпления 

от продажба на общински нефинансови активи” (Приложение № 24а/ Приложение № 8 

към ФО 1 от 2013 г.) ..................................................................................................1 895 940 лв.  

                   

8. Определя годишен фонд работна заплата с месечно разпределение /Приложение 

№№22, 22а /  

          

9. Приема първоначален бюджет на Община Исперих по Приложение № 25/ Приложение 

№ 2 към ФО 1 от 2013г.) 

 

10. Приема следните лимити за разходи: 

10.1.Социално-битови разходи на персонала в размер на 3% от начислените трудови 

разходи.  

10.2.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. 

10.3.Разходи за награди – 4000 лв. (до 200 лв. на човек) - по Решение на Общинския съвет. 

10.4.Разходи за подпомагане на социално слаби семейства – 20 000 лв. (до 200 лв. на 

семейство), след писмено становище на постоянната комисия по "Социални дейности и 

здравеопазване" 

10.5.Посрещане на гости и представителни – 40 000лв. в т.ч. 10 000 лв. за председателя 

на Общински съвет – Исперих, по 300 лв. на кметовете на населени места, и 23 

100лв за кмета на община Исперих. 

10.6.Разходи за спортни клубове за спортна дейност – 50 000 лв., след писмено становище 

на постоянната комисия по "Образование, култура и туризъм" 

10.7.Разходи за религиозни храмове – 20 000 лв. 

10.8.Разходи за временно финансиране на проекти, изпълнявани от НПО през 2013 г.– 

30000лв. 

        

11. Утвърждава списъка на пътуващия педагогическия персонал в делегираните 

от държавата дейности по образование. /Приложение 26/ 



          

12. Да се заплащат транспортните разходи на педагогическия персонал по 

утвърдения списък до размера на предоставените от МФ средства. 

 

13. Утвърждава списъка на длъжностите и на лицата, които имат право на 

транспортни разноски по чл. 27 ал.(1) от ПМС 1 от 09.01.2013 г. /Приложение 27/ 

          

14. Разходите по т. 12 обезпечават транспорта от местоживеенето до местоработата 

и обратно, след представяне на необходимите разходооправдателни документи. 

 

15. Дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от общинския 

бюджет в рамките на бюджетната година във връзка с разходи по одобрени проекти по 

ОП на ЕС, ПРСР и други донорски програми, преди получаване на междинните и 

окончателни плащания от управляващия орган чрез: 

- предоставяне на временни безлихвени заеми от бюджета за сметка на 

планирания по § 97-00 резерв от собствени средства. 

- ползване на временно съхраняваните в набирателната сметка на община 

Исперих средства. 

-  безлихвени заеми от ЦБ. 

 

16. Одобрява размера на просрочените задължения от минали години, които ще 

бъдат разплатени от бюджета за 2013г. и размера на просрочените вземания, които 

ще бъдат събрани през бюджетната година, както следва: 

16.1. Просрочени задължения от 2012г. , които ще бъдат разплатени през 2013 г. – 74 540 лв. 

16.2. Просрочени вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година – 20 606 лв. 

16.3. Приема План – график за обслужване на просрочени задължения за 2013 г.   

Приложение№ 28/ Приложение № 12 към ФО – 1 от 2013 г. 

 

17. Определя максимален размер на дълга за 2013 г. – 1 500 000 лв.  

 

18. 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 седем дневен 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. 

 

                                                                                        Председател:  /п/   Гюнай Хюсмен  
                                                                                               

  Вярно с оригинала,                                                            ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА: 

                                                                                               / С. Султанова 
 


