
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от извънредно заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 5  от  29.12.2015г. 

 
          РЕШЕНИЕ 

№ 36 

 
На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.52 от ЗДБРБ за 2015 г. , чл. 124, ал. 2 

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

 

РЕШИ: 

        1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2015 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  44 586 803 лв.  

 

        2. Актуализира обектите заложени за финансиране чрез §40-00 „Постъпления от 

продажба на нефинансови активи” за 2015 г. съгласно Приложение № 2 на стойност  

847 509 лв. 

 

       3. Увеличава бюджетните кредити в дейност „Ликвидиране на последици от 

стихийни бедствия и производствени аварии”, както следва: 

- по §§ 02-02 „За персонала по извънтрудови правоотношения”  - 2 957 лв. 

- по §§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за Държавното 

обществено осигуряване (ДОО)”  - 76 лв. 

- по §§ 05-60 „Здравноосигурителни вноски от работодатели”  - 106 лв. 

- по §§05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от 

работодатели”  - 30 лв. 

- по §§ 10-20 „Разходи за външни услуги”  - 6 196 лв. 

-  

        4. Увеличава бюджетните кредити в по §01-00 „Заплати и възнаграждения за 

персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”, §02-00 „Други 

възнаграждения и плащания за персонала” и  §05-00 „Задължителни осигурителни 

вноски от работодатели” в дейност „Целодневни детски градини и обединени детски 

заведения”, със 80 000 лева, разпределени съгласно извършените разходи. 

 

        5. 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 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.  

 

Адв. Даниел Димитров Йорданов 
Председател на Общински съвет – Исперих 


