
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 
 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 
от заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  №20 /14.12.2012 г 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
№142 

 
Предвид необходимостта от одобряване на ПУП на поземлен имот и на основание чл. 
21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 

 
Общински съвет – Исперих 

 РЕШИ: 
 

1. Одобрява проект, приет от ОЕСУТ за ПУП – ПЗ на поземлен имот № 
026 037, ЕКАТТЕ 32874 – Землище гр. Исперих. 

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

Областен управител на Област Разград и за обнародване в „Държавен 
вестник”, в седем дневен срок от приемането му. 

 
3. Настоящето решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 
процесуалния кодекс. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
        №143 
 
На основание чл.21, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл.9, ал.1, т.6 от 
Наредба № 10 на Общински съвет-Исперих, 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
Р Е Ш : 

 
1. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи допълнително споразумение 

към договора за управление на Управителя на «МБАЛ  - Исперих» ЕООД като 
продължи срока на договора считано от 09.12.2012 година до 31.01.2013 година. 
 



2. Дава съгласие за отпускане от общинския бюджет за 2012 година на сумата в 
размер на 50 000 лева / педесет хиляди лева/ за допълнително финансово подпомагане 
на «МБАЛ – Исперих» ЕООД. 
 

3. 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 
        №144 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за   местното  самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 137 и чл. 138, ал. 1 от Търговския закон и чл. 17 от 
Дружествения договор на „В и К” ООД гр. Исперих 

 
Общински съвет – Исперих 

РЕШИ : 
 

1. Упълномощава  Гюнай Хюсмен Хюсмен – Председател на Общински съвет 
- Исперих да представлява Община Исперих в Общо събрание на съдружниците 
на „В и К” – ООД  гр. Исперих, което ще се проведе на 17.12.2012 година в 
административната сграда на дружеството. 

 
2. Да гласува „за” по точките от предварително обявения дневен ред за 

заседанието. 
 

3.  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 
       № 145 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 
 
 

Общински съвет – Исперих 
РЕШИ : 

 
1. Да се извърши повторен одит на  Дом за деца „Лудогорие”, община Исперих от 

Милена Борисова Василева от община Шумен в едномесечен срок от  вземането 
на решението. 



 
2. 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 
       № 146 
 

С  цел  кандидатстване на  Община Исперих по Оперативна  програма  „Развитие 
на човешките ресурси” 2007-2013 г., Приоритетна ос 5: ”Социално включване и 
насърчаване на социалната икономика”, Основна област на интервенция 5.2. „Социални 
услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици” 
по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Живот в общността”, 
бюджетна линия: BG051PO001-5.2.13 и на основание 21, ал.1, т.23 и чл.22, ал.1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с т.3.1.2, т.3 
от Насоки за кандидатстване  

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 
Р Е Ш И: 

 
1.  Дава  съгласие  Община  Исперих  да  кандидатства самостоятелно с проектно 

предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Живот в общността”, 
бюджетна линия: BG051PO001-5.2.13.  

 
2. Декларира, че Община Исперих поема ангажимент за създаване и 

функциониране на един брой социална услуга „Наблюдавано жилище” за лица от 
ДДЛРГ с капацитет четири лица, в резултат на изпълнение на дейностите по операция 
„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално 
равнище” и прилагане на модела за социално включване на практика по конкретни 
територии и видове социални услуги за лицата от целевата група. 

 
 3. За целите на Проекта да се предостави имот – частна общинска собственост с 

АЧОС № 7/ 07.12.2012 г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 3762, том 
1593, находящ се на адрес: гр. Исперих, община Исперих, област Разград, жк. „Васил 
Априлов”, блок № 5, вход Д, етаж 5, ап. 13, УПИ ІІ в квартал 38 по плана на гр. 
Исперих, одобрен със Заповед № 25/ 29.01.2001 год. на Кмета на община Исперих,  
представляващ самостоятелен обект с начин на трайно ползване апартамент № 13 
(тринадесет), състоящ се от следните помещения: дневна, спалня, кухня и сервизни 
помещения с килер с обща застроена площ 75.65 (седемдесет и пет цяло шестдесет и 
пет) кв.м, избено помещение № 13 (тринадесет) със застроена площ 4.94 (четири цяло 
деветдесет и четири) кв.м, 6,71% (шест цяло седемдесет и един) процента идеални 
части от общите и 83.95 (осемдесет и три цяло деветдесет и пет) кв.м от отстъпеното 
право на строеж, за не по – малък от пет години. 



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

Областния  управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането им. 
    
5. Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от обявяването 

им  пред Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния  
кодекс. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
       № 147 
 
С цел развитие на читалищната дейност в Община Исперих, на основание чл.21, 
ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.2 и ал.3 от Закона за народните 
читалища  
  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в 
Община Исперих за 2013г.   

 
2. Финансовото обезпечаване на дейности по програмата при необходимост  ще 

бъде договорено в индивидуален договор, сключен между Кмета на Община 
Исперих и съответното читалище.  

 
3. Настоящето Решение да бъде изпратено на Областен Управител – Разград и 

Кмета на Община Исперих в 7-дневен срок от приемането му. 
 

Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на 
съобщаването му пред Административен Съд - Разград по реда на  АПК. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
       № 148 
 
   На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ 
 

1. Възлага на общинска администрация да набележи мерки, осигуряващи 
законосъобразно сключване на договорите за отдаване под наем на земеделска 
земя от Общински поземлен фонд и ефективен контрол по тяхното изпълнение в 
срок до следващото заседание на ОбС – Исперих. 

 
2. Общински съвет – Исперих да уведоми Окръжна прокуратура гр. Разград за 

взетите решения. 
 



3. Настоящето Решение да бъде изпратено на Областен Управител – Разград и 
Кмета на Община Исперих в 7-дневен срок от приемането му. 

 
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на 
съобщаването му пред Административен Съд - Разград по реда на  АПК 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
        № 149 

На основание чл.22, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от 
ЗМДТ, чл. 65, ал.1 от Закона за управление на отпадъците и чл.14 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 2013 
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 
2013 г. /Приложение № 1/ в размер на 990 677 лв. 

1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и 
поддържане на чистотата на територията на селата в община Исперих за 2013 година 
/Приложение № 2/ в размер на 348 398 лв. 

1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и 
поддържане на чистотата на територията на гр.Исперих за 2013 година /Приложение № 
3/ в размер на 642 279 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 2013 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 “Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване” – 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 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 2013 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, 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 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. 



3.2.4. 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 2013 г., за град Исперих, 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  -  1159.60 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  -  579.80 лв. 
за 52 пъти годишно събиране и извозване на твърди битови отпадъци 
            4.3. 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 съобщаването 
му пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
       № 150 
 
С цел ефективното използване на средствата за капиталови разходи и 
необходимостта от включване в списъка на новите обекти, финансирани с общински 
средства, и на основание чл. 21 ал, 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.12 от ЗДБРБ за 2012 г. и чл.18 
от Закона за общинските бюджети, Общински съвет – Исперих 
 

РЕШИ: 



 
1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2012г. 

съгласно Приложение №1 и Приложение № 2 на стойност 5 146 568 лв. 
 

2.  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. 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
       № 151 
 
С цел разпореждане с имот  – общинска собственост, проявен интерес за неговото 
закупуване и реализиране на приходи в общинския бюджет и  
 На основание чл.21, ал.1, т.12  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 
собственост    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
РЕШИ: 

 
 І. Допълва  Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост при община Исперих за 2012 год. в  раздел “Имоти-частна 
общинска собственост за продажба”  с Поземлен имот № 32874.201.270 по плана за гр. 
Исперих – промишлена зона с площ 73 611 кв.м   при продажна пазарна цена в размер 
на  409 093,10 лева.  

  
 ІІ.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих  и 

Областен управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  
           

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му 
пред Административен съд- Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
       № 152 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост, чл. 39, ал. 1, т. 2 и ал. 2  от  Наредбата № 5 на Общински съвет - Исперих, 
чл. 5 от Наредба № 16 на Общински съвет – Исперих и във връзка с  проявения интерес 
за закупуване на  поземлен имот,  находящ се в гр. Исперих с цел:  

- реализиране на инвестиционен проект 
- нови приходи за общината от продажба на общински имоти 
- създаване на условия за откриване на нови работни места 
 

 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
Р Е Ш И: 

 
 І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на  следния 
недвижим имот - частна общинска собственост, както следва: 
 1. Поземлен имот № 32874.201.270 (тридесет и две хиляди осемстотин 
седемдесет и четири точка двеста и едно точка двеста и седемдесет  ) по  кадастралната 
карта на гр.Исперих –промишлена зона, с начин на трайно предназначение на 
територията УРБАНИЗИРАНА, с начин на трайно ползване ЗА ДРУГ ВИД 
ПРОИЗВОДСТВЕН ,СКЛАДОВ ОБЕКТ  с площ 73 611 (седемдесет и три хиляди 
шестстотин и единадесет) кв.м  при граници и съседи на имота:  
поземлен имот № 32874.201.228; поземлен имот № 32874.201.273; поземлен имот 
№32874.201.272; поземлен имот №32874.11.18; поземлен имот №32874.11.34; поземлен 
имот №32874.10.19, поземлен имот № 32874.10.25, поземлен имот № 32874.10.26, 
поземлен имот № 32874.10.35, поземлен имот № 32874.10.34, поземлен имот № 
32874.201.271 и поземлен имот № 32874.201.121,  съгласно Акт за частна  общинска 
собственост № 5191 от 11.12.2012 год., вписан в Агенцията по вписванията на 
11.12.2012год., вх.рег.№ 3845, том 15, № 157 при начална продажна тръжна цена в 
размер на 409 093,10 (четиристотин и девет хиляди деветдесет и три лева и десет 
стотинки ) лева, която цена е данъчната оценка на имота съгласно удостоверение № 
6702003078/11.12.2012год., издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община 
Исперих и е по-високата стойност между пазарната цена на имота и данъчната оценка. 
 Пазарната оценка на имота е в размер на 390 138,00 (триста и деветдесет хиляди 
сто тридесет и осем) лева, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 
12.12.2012год. 
 
  ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за 
правилното   и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 
 

ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 
Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 
 

 Настоящето 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 
       № 153 
 
На  основание чл.6 ”а” , ал.1 от Правилника за организацията и  дейността на   
Общински съвет –Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация мандат 2011-2015 г. 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 
Р Е Ш И: 

 
1. Избира за   заместник  председател на  Общински съвет-Исперих  г-н  Атанас 

Дочев Петков 
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