
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовно заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  №50 от 23.12.2014г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 459 

 

            На основание: чл. 2, ал. 1, чл.3, чл.4, чл.13, чл.14 и чл.19а от Закона за 

общинския дълг и чл.3, чл.4, чл.5, чл.6, т.1, чл.15 и чл.16 от Наредба №18 за поемане, 

обслужване и управление на общински дълг от община Исперих 

  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 
1. Община Исперих да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен 

общински дълг с цел реализацията на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на 

гр.Исперих" по ОП „Околна среда 2007-2013” по договор за безвъзмездна финансова 

помощ DIR-51011116-CO19 oт 26.06.2012 г, финансиран от Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013”, приоритетна ос 1 „ Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в 

населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали”,  при 

следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 1 500 000 лв. ( милион и петстотин хиляди  

лева); 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 60 / шестдесет / месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез собствени бюджетни 

средства; 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 5.078 %,  



 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата 

политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 

от Закона за общинския дълг; 

2. Община Исперих да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен 

общински дълг с цел реализацията на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на 

гр.Исперих" по ОП „Околна среда 2007-2013” по договор за безвъзмездна финансова 

помощ DIR-51011116-CO19 oт 26.06.2012 г, финансиран от Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013”, приоритетна ос 1 „ Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в 

населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали”,  при 

следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 3 500 000 лв. ( три милиона и петстотин 

хиляди  лева); 

 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 15 / петнадесет / месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова 

помощ № DIR-51011116-CO19 oт 26.06.2012 г .; 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 5.078 %,  

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата 

политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Исперих, с изключение 

на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № DIR-



51011116-CO19 oт 26.06.2012 г., сключен с Управляващия орган на 

Оперативна програма Околна среда, и  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 

от Закона за общинския дълг; 

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Исперих да подготви исканията за 

кредити и  да ги подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да 

подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. и т.2. 

4. Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

           

         Настоящите решения подлежат 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 

№ 460 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл. 65, ал.1 от 

Закона за управление на отпадъците и чл. 15 от Наредба № 11 на Общински съвет 

Исперих за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Исперих, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ: 

 

1.  Одобрява план-сметки на разходите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане чистотата на територията на населените места в Община Исперих за 2015 

г., както следва: 

1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане на чистотата на територията на населените места в община Исперих за 

2015 г. /Приложение № 1/ в размер на 1 046 099 лв. 

1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане на чистотата на територията на селата в община Исперих за 2015 година 

/Приложение № 2/ в размер на 274 824 лв. 

1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане на чистотата на територията на гр.Исперих за 2015 година /Приложение № 

3/ в размер на 771 274 лв. 

2. Определя годишна „такса за битови отпадъци” пропорционално на данъчната 

оценка по реда на чл.66, ал.1 във връзка с  чл.67, ал.2 и ал.4 от ЗМДТ за 2015 г., както 

следва: 

2.1. За населението в град Исперих  

2.1.1. За жилищни и вилни имоти в размер на 4,0 промила върху данъчната 

оценка, която включва: 

а) Такса за “Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други” – 0,0 промила върху данъчната оценка. 



б) Такса за “Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им” – 

1,0 промил върху данъчната оценка. 

в) Такса за “Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците” – 2,0 

промила  върху данъчната оценка. 

г) Такса за “Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване” – 1,0 

промил върху данъчната оценка.  

2.1.2. За нежилищни имоти с търговско предназначение в размер на 9,0 

промила върху данъчната оценка, която включва: 

а) Такса за “Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други” – 0,0 промила върху данъчната оценка. 

б) Такса за “Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им” – 

2,0 промила върху данъчната оценка. 

в) Такса за “Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците” – 2,0 

промила върху данъчната оценка. 

г) Такса за “Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване” – 5,0 

промила върху данъчната оценка    

2.1.3. За жилищни и нежилищни имоти извън границите на Общия 

градоустройствен план, в които общината не е организирала събиране и извозване 

на битови отпадъци в размер на 2,0 промила върху данъчната оценка, която 

включва: 

а) Такса за ползване на депо за битови отпадъци – 2,0 промила върху данъчната 

оценка.  

2.2. За населението на селата в община Исперих  

2.2.1. За жилищни и вилни имоти в размер на 4,0 промила върху данъчната 

оценка, която включва: 

а) Такса за “Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други” – 0,0 промила върху данъчната оценка. 

б) Такса за “Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им” –

2,0 промила върху данъчната оценка. 

в) Такса за “Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците” – 2,0 

промил върху данъчната оценка. 

г) Такса за “Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване” – 0,0 

промила върху данъчната оценка.  

2.2.2. За жилищни и нежилищни имоти на физически лица извън границите 

на населените места на територията на община Исперих, в която Общината не е 



организирала събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса за ползване на 

депо в размер на 2,0 промила върху данъчната оценка. 

2.2.3. За нежилищни имоти с търговско предназначение в размер на 9,0 

промила върху данъчната оценка, която включва: 

а) Такса за “Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други” – 0,0 промила върху данъчната оценка. 

б) Такса за “Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им” – 

7,0 промила върху данъчната оценка. 

в) Такса за “Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците” – 2,0 

промила върху данъчната оценка. 

г) Такса за “Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване” – 0,0 

промила върху данъчната оценка    

3. Определя годишна “такса за битови отпадъци” пропорционално върху основа, 

която е по – високата от данъчната оценка и отчетната стойност на активите по реда на 

чл.66, ал.1 във връзка с  чл.67, ал.2 и ал.4 от ЗМДТ за 2015 г., както следва: 

3.1. За юридически лица и търговци, регистрирани на територията на град 

Исперих  

3.1.1. За жилищни имоти в размер на 9,0 промила върху данъчната оценка на 

имота, която включва: 

а) Такса за “Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други” – 0,0 промила върху данъчната оценка на имота.   

б)Такса за “Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им” – 

2,0 промила върху данъчната оценка на имота. 

в) Такса за “Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците” – 2,0 

промила върху данъчната оценка на имота. 

г) Такса за “Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване” – 5,0 

промила върху данъчната оценка на имота. 

3.1.2. За нежилищни имоти в размер на 9,0 промила върху основа, която е по – 

високата между данъчната оценка и отчетната стойност  на активите, която 

включва: 

а) Такса за “Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други” – 0,0 промила върху основа, която е по – високата между 

данъчната оценка и отчетната стойност на имота. 

б) Такса за “Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им” – 

2,0 промила върху основа, която е по – високата между данъчната оценка  и отчетната 

стойност на активите. 

в) Такса за “Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 



включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците” – 2,0 

промила върху основа, която е по – високата между данъчната оценка  и отчетната 

стойност на активите. 

г) Такса за “Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване” – 5,0 

промила върху основа, която е по – високата между данъчната оценка  и отчетната 

стойност на активите. 

3.1.3. За нежилищни имоти, държавна или общинска собственост и 

земеделски производители - пропорционално върху основа, която е по-високата от 

данъчната оценка или отчетната стойност на активите, която включва: 

а) Такса за “Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други” – 0,0 промила върху основа, която е по – високата между 

данъчната оценка  и отчетната стойност на активите. 

б) Такса за “Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им” – 

4,0 промила върху основа, която е по – високата между данъчната оценка  и отчетната 

стойност на активите. 

в) Такса за “Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците” – 1,0 

промил върху основа, която е по – високата между данъчната оценка  и отчетната 

стойност на активите. 

г) Такса за “Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване” – 4,0 

промила върху основа, която е по – високата между данъчната оценка  и отчетната 

стойност на активите. 

3.1.4. За имоти на ООУ, “Дом за деца, лишени от родителска грижа” и 

“Комплекс за социални услуги” в размер на 6,0 промила върху основа, която е по-

високата от данъчната оценка или отчетната стойност на активите, която включва: 

а) Такса за “Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други” – 0,0 промила върху основа, която е по – високата между 

данъчната оценка  и отчетната стойност на активите. 

б) Такса за “Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им” – 

1,0 промил върху основа, която е по – високата между данъчната оценка  и отчетната 

стойност на активите. 

в) Такса за “Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците” – 1,0 

промил върху основа, която е по – високата между данъчната оценка  и отчетната 

стойност на активите. 

г) Такса за “Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване” – 4,0 

промила върху основа, която е по – високата между данъчната оценка  и отчетната 

стойност на активите. 

3.1.5. За имоти извън границите на Общия градоустройствен план, в които 

общината не е организирала събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса 



депо в размер на 5,0 промила върху основа, която е по – високата между данъчната 

оценка  и отчетната стойност на активите. 

а) Такса за “Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване” – 5,0 

промила върху основа, която е по – високата между данъчната оценка  и отчетната 

стойност на активите. 

3.2. За юридически лица и търговци, регистрирани на територията на селата 

в община Исперих  

3.2.1. За жилищни имоти в размер на 9,0 промила върху данъчната оценка, 

която включва: 

а) Такса за “Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други” – 0,0 промила върху данъчната оценка на имота. 

б) Такса за “Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им” – 

5,0 промила  върху данъчната оценка на имота. 

в) Такса за “Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците” – 4,0 

промила  върху данъчната оценка на имота. 

г) Такса за “Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване” – 0,0 

промила върху данъчната оценка на имота. 

3.2.2. За нежилищни имоти в размер на 9,0 промила върху основа, която е по-

високата от данъчната оценка или отчетната стойност на активите, която включва: 

а) Такса за “Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други” – 0,0 промила върху основа, която е по-високата от данъчната 

оценка или отчетната стойност на активите. 

б) Такса за “Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им” – 

5,0 промила върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната 

стойност на активите. 

в) Такса за “Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците” – 4,0 

промила върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност 

на активите. 

г) Такса за “Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване” – 0,0 

промила върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност 

на активите. 

3.2.3. За жилищни и нежилищни имоти на юридически лица извън границите 

на населените места на територията на община Исперих, в която Общината не е 

организирала събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса за ползване на 

депо в размер на 5,0 промила върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или 

отчетната стойност на активите. 

3.2.4. За нежилищни имоти, държавна или общинска собственост и 

земеделски производители - пропорционално върху основа, която е по-високата от 

данъчната оценка или отчетната стойност на активите, която включва: 



а) Такса за “Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други” – 0,0 промила върху основа, която е по-високата от данъчната 

оценка или отчетната стойност на активите. 

б) Такса за “Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им” – 

2,0 промила върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната 

стойност на активите. 

в) Такса за “Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците” – 2,0 

промила върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност 

на активите. 

г) Такса за “Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване” – 5,0 

промила върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност 

на активите. 

3.2.5. За имоти на ООУ, в размер на 6,0 промила върху основа, която е по-

високата от данъчната оценка или отчетната стойност на активите, която включва: 

а) Такса за “Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други” – 0,0 промила върху основа, която е по-високата от данъчната 

оценка или отчетната стойност на активите. 

б) Такса за “Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им” – 

2,0 промила върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната 

стойност на активите. 

в) Такса за “Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците” – 4,0 

промила върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност 

на активите. 

г) Такса за “Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване” – 0,0 

промила върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност 

на активите. 

4. Определя годишна “такса за битови отпадъци” по реда на чл.66, ал.1, във връзка 

с  чл.67, ал.1 и ал.3 от ЗМДТ за 2015 г., за нежилищни имоти на юридически лица, заявили 

за ползване контейнери тип „Бобър” от 1,1 куб.м. на деклариран имот, както следва: 

4.1. Такса по чл.66, ал.1 т.1, т.2 и т.3 за един брой контейнер – 1 604.72 лв. за 104 

пъти годишно събиране и извозване на твърди битови отпадъци. 

4.2. Такса по чл.66, ал.1 т.1, т.2 и т.3 за един брой контейнер – 802.36 лв. за 52 пъти 

годишно събиране и извозване на твърди битови отпадъци. 

4.3. Такса по чл.66, ал.1 т.1, т.2 и т.3 за един брой контейнер в населени места, 

където извозването става два пъти месечно – 370.32 лв.  

4.4. Такса по чл.66, ал.1 т.4 – 5.0 промила пропорционално върху  основа, която е 

по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност на активите /чл.21 от ЗМДТ./ 

5. Физическите и юридическите лица по т. 4 подават декларации в Община  

Исперих в срок до 30 ноември на предходната година. 



6. Общинската администрация да организира и контролира дейностите по 

сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци, обезвреждането им на депо и 

поддържане чистотата на населените места при условия, гарантиращи качествено 

обслужване на гражданите, предприятията и организациите.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

 

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

пред Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 461 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Променя Решение № 319 по Протокол № 38 / 13.02.2014 година на 

Общински съвет – Исперих в частта на т. 9, подточка 9.3, като текстът Разходи за 

награди – 4 000 лв. (до 200 лв. на човек) – по Решение на Общинския съвет се изменя, 

както следва: 

т.9. Приема следните лимити за разходи и финансирания: 

 9.3. Разходи за награди – 4 000 лв. (до 500 лв. на човек) – по Решение на 

Общински съвет – Исперих.   
 

2. Награждава господин Пенчо Минчев Дочев – бронзов медалист от Световно 

първенство по сумо –парична награда в размер на 500 лв. /петстотин лева/ за 

постигнати резултати на Световния шампионат по сумо в Тайван. 

 

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването 

им чрез Общински съвет – Исперих пред Административен съд - Разград, по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс /АПК/. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 462 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал.2 и 3 от Закона за 

публичните финанси  и чл.42 ал.1 и ал.2 от Наредба № 12 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 . 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

 



 1.   Актуализира  бюджета на Община Исперих  за 2014 г. както следва: 

 1.1.По приходната част /съгласно Приложения 1/ 15 940 740 лв. 

1.1.1. приходи с държавен характер.................................................................. 8 886 024 лв. 

1.1.2. приходи с общински характер ................................................................ 7 054 716 лв. 

1.2.По разходната част /съгласно Приложения 2-13 /............................... 15 940 740 лв 

1.2.1 разходи за дейности държавна отговорност   ........................................8 886 024 лв.  

1.2.2. разходи за дейности общинска отговорност..........................................6 334 068 лв. 

          в т.ч. резервираните кредити в дейност 998 “Резерв”, § 9700 ............               0 лв.  

1.2.3  разходи за дофинансиране на дейности държавна отговорност .........   720 648 лв.  

1.3.Капиталови разходи /съгласно Приложение 14/...................................42 157 351 лв 

в т.ч. разходи финансирани от приходи по §40./съгласно Приложения 15/      970 612.лв. 

Настоящите решения да се изпратят на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на област Разград в седем дневен срок от приемането им. 

Настоящите решения подлежат на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 

 

                                                                                        Председател:  /п/   Гюнел Мюсреф 
                                                                                               

Вярно с оригинала,                                                        ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА: 

                                                                                                                    /Сейде Султанова / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


