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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от извънредното заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 52 от 20.09.2018г. 
 

РЕШЕНИЕ 

             № 583 
 

                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 30.06.2018 г.в размер 

на 9 548 714 лв.  в т.ч. 

 

за държавни дейности 7 177 629 лв. 

за общински дейности    2 371 085 лв. 

 

2. Приема  разходите  по бюджета на Община Исперих към 30.06.2018 г.в размер 

на 7 779 107 лв. в т.ч.       

за държавни дейности                                5 532 409 лв.  

за общински дейности 2 028 990 лв. 

за дофинансиране 217 708 лв. 

 

3. Приема разходите за капиталовите разходи към 30.06.2018 г. в размер на             

101 588 лв. в т.число: 

за държавни  93 188 лв. 

в т.ч по Оперативни програми на ЕС 91 200 лв. 

за общински дейности  8 400 лв. 

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

за  дофинансиране    0 лв. 

 

4. Приема разходите за представителни цели в размер на                   4 287 лв. 

в т.ч. на Председателя на Общинския съвет                    1 095 лв. 

          на Кмета на Община Исперих 3 192 лв.                  

 

5. Приема разходите за награди                                              0 лв. 

 

6. Приема разходи за  обезщетения  и помощи                       4 100 лв. 

 

7. Приема разходите за спортни клубове                                          19 000 лв. 

 

8. Приема разходите за религиозни храмове                                    1 000 лв. 
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9. Приема приходите по сметките за средства от Европейския съюз- 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове                                                                   933 305 лв. 

 

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

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени  

европейски фондове    611 650 лв. 

 

11. Приема остатъка по бюджета                                        1 769 607 лв.  

за държавни дейности                                1 645 220 лв.  

за общински дейности 124 387 лв. 

 

 

12. Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз 

за получаване, разходване и отчитане на средства от определени 

европейски фондове    321 655 лв.  

 

13. Приема остатъка по набирателните сметки                                        431 077 лв.  

 

14. Приема отчета на разплатените просрочени задължения  

от предходния период (Приложение № 10)                                                  723 472 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 

            № 584 

 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г., чл. 94, ал. 3, 

т. 1 и 2 , 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 2018 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  3 355 280 лв.  

 

2. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без 

ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от 6 873 571 лв. на 8 373 571 лв. 

 

3. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат 

да бъдат поети през 2018 г. от 8 965 527 лв. на 10 465 527 лв. 

 

4. 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. 
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Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  

 
РЕШЕНИЕ 

             № 585 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл.68 от Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Разрешава съществуването на 30 паралелки с ученици под минималния брой в 

училища в община Исперих за учебната 2018/ 2019 година: 

1.1. ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих: 

IX “в” клас   15 ученици   маломерна паралелка 

IX “д” клас /СОП/  6 ученици   маломерна паралелка 

X “в” клас   15 ученици   маломерна паралелка 

X “е” клас /СОП/  6 ученици   маломерна паралелка 

XI “г” клас   14 ученици   маломерна паралелка 

 

1.2. ПГ „Васил Левски” гр.Исперих: 

XI “б” клас   17 ученици   маломерна паралелка 

XI “в” клас   16 ученици   маломерна паралелка 

XII “а” клас   15 ученици   маломерна паралелка 

 

1.3. ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих: 

II “б” клас   14 ученици   маломерна паралелка 

V “а” клас   17 ученици   маломерна паралелка 

VI “б” клас   16 ученици   маломерна паралелка 

За ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци: 

III клас   11 ученици   маломерна паралелка 

V клас   15 ученици   маломерна паралелка 

VI клас   13 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   16 ученици   маломерна паралелка 

 

За ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово: 

I клас    11 ученици   маломерна паралелка 

II клас   14 ученици   маломерна паралелка 

III клас   14 ученици   маломерна паралелка 

IV клас   12 ученици   маломерна паралелка 

VI клас   14 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   12 ученици   маломерна паралелка 

 

За ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево: 

I - II клас   13 ученици   слята маломерна паралелка 

III клас   10 ученици   маломерна паралелка 

IV клас   12 ученици   маломерна паралелка 

V клас   10 ученици   маломерна паралелка 
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VI клас   10 ученици   маломерна паралелка 

VII клас   13 ученици   маломерна паралелка 

 

За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово: 

I - II клас   11 ученици   слята маломерна паралелка 

III - IV клас   16 ученици   слята паралелка 

V - VI клас   11 ученици   слята маломерна паралелка 

VII клас   14 ученици   маломерна паралелка 

 

2. Разрешава осигуряване на допълнителни средства, в общ размер на 20 917лв., 

извън определените по стандарти, за обезпечаване на учебния процес по училища, 

както следва: 

2.1. ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево - 11 906,60лв. 

2.2. ОУ „Васил Левски” с.Тодорово - 9 010,40лв. 

 

3. При промяна на определения стандарт да бъде направена съответната 

актуализация на осигурените допълнителни средства за обезпечаване на учебния 

процес през учебната 2018/ 2019 година. 

 

4. Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящите решения. 

 

5. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в 7-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 

             № 586 

 

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

местната администрация и чл.256, ал.1, т.10 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, във връзка с чл.12, ал.1 и чл.39, ал.2, ал.5 от Закона за 

общинската собственост, чл.33 и чл.56, ал.4 от Наредба № 27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих, чл.53, ал. 4 от 

Закона за предучилищното и училищното образование и чл.5, ал.1 от Постановление № 

128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните 

детски градини и училища, Общински съвет Исперих 

 

РЕШИ: 

 

1. Определя ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци, община Исперих за 

преимуществен ползвател на моторно превозно средство марка „Isuzu“, модел 

„Turquoise“, с 32+1 места, с per. № РР 8593 ВК и балансова стойност 243 360лв. 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед за безвъзмездно 

ползване и управление на описаното в т.1 моторно превозно средство на директора на 

съответната институция. 

3. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи договор с директора на ОУ 

„Христо Ботев“ с.Лудогорци за безвъзмездно ползване и управление на моторно 

превозно средство марка „Isuzu“, модел „Turquoise“, с 32+1 места, с per. № РР 8593 ВК.  
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4. Срокът за делегиране на безвъзмездно право на ползване и управление е 6 

години и е до 29.08.2024. 

5. МПС - частна общинска собственост, обект на настоящето решение да се 

използва съобразно разпоредбите на чл.53, ал.4 от ЗПУО и чл.5, ал.1 от ПМС 

Постановление № 128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в 

Списъка на средищните детски градини и училища. 

6. Разходите за поддръжка и експлоатация на училищния автобус са за сметка на 

ползвателя и се предоставят чрез допълващ стандарт за поддръжка на автобуса, 

предоставен на училището за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в 

зависимост от броя на местата и чрез целеви трансфери от държавния бюджет. 

7. Допълващият стандарт за поддръжка на автобуса, предоставен на училището 

за осигуряване на транспорт на деца и ученици се предоставя за бюджетна година, а 

целевите трансфери получени от централния бюджет по чл.283, ал.2 от ЗПУО се 

превеждат в законоустановените срокове от първостепенния разпоредител с бюджет на 

училището в пълния си размер на съответния експлоатационен период.  

8. 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 


