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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 
ПРОТОКОЛ 

№ 39 
 

от проведено  извънредно заседание на Общински съвет - Исперих на 

29.12.2017 година 

 
Днес 29.12.2017 г. от 10.00 часа   се проведе извънредно заседание на  Общински съвет  

Исперих.  

  

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

 

Заседанието е насрочено  по реда на чл. 23, ал. 4, т. 1, и чл. 40, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейноста на Общински съвет Исперих. 

За участие в заседанието са се регистрирали 25 общински съветници. Отсъстват 

общинските съветници Сали Мехмед и Сибел Джелил, Турхан Ибрям и Шенол Рафи. На 

заседанието присъстват Кмета на Община Исперих  Бейсим Руфад и  заместник Кмета на 

Община Исперих г-жа Нехире Юмер, кметовете на кметства и кметски наместник на с. 

Конево. 

 Имаме кворум за вземане на решения по дневен ред и откривам заседанието на 

Общински съвет Исперих. 

 Колеги, днешното заседание бе свикано като извънредно, поради това, че някои от 

докладните записки имат срокове и трябва да се спазят. 

 Въпроси, мнения, предложения по проекто дневния ред? 

 Няма. 

 Колеги, преминаваме към гласуване на предварително обявения  дневен ред на 

днешното заседание. 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1.  Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих 

 



 2 

2. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Повторно обсъждане и приемане на решение № 419 по Протокол № 37 от 

30.11.2017год. за удължаване срока на договори за наем на незастроени дворни места в 

населените места в община Исперих 

 

 

3. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Исперих.    

 

 

 

  

 

 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайтеи г-н Кмет. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

С настоящото предложение за изменение на Наредба № 11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих се 

предвижда премахването на всички видове такси в детските градини и яслени групи, които 

родителите и настойниците на посещаващите ги деца са длъжни да заплащат. Целта е 

подобряване нивото на образователната система, чрез пълно обхващане на всички деца в 

детските заведения на територията на общината от най-ранна възраст. Очаква се, отмяната на 

таксите за детски градини и детски ясли да осигури пълна и редовна посещаемост, равен 

достъп до качествено образование, независимо от финансовите възможности на родителите и 

настойниците. Поемането на таксите за сметка на общинския бюджет ще допринесе за 

подобряване живота на младите семейства на територията на община Исперих, ще създаде 

предпоставки за увеличаване раждаемостта и за задържане на младите хора в общината, с цел 

преодоляване на демографската криза.  

 

Цел на проекта за изменение:  
- осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца, независимо 

от финансовите възможности на родителите и настойниците им; 

- обхващане на всички деца в образователната система от най-ранна възраст; 

- облекчаване финансовите тежести на младите семейства по отглеждането и 

възпитанието на техните деца; 

- увеличаване раждаемостта и задържане на младите хора в общината. 

 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
В бюджета за 2018г. ще бъдат предвидени финансови средства за обезпечаване на 

детските градини и яслени групи. 

 

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови такива: 
- повишаване на броя записани в детските градини и яслени групи деца; 

- повишаване на броя посещаващи детските градини и яслени групи деца; 
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- финансово облекчаване на младите семейства; 

- демографски прираст. 

Във връзка с гореизложеното се прави следното предложение за изменение на Наредба 

№ 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Исперих: 

 

ПРОЕКТ! 

 

НАРЕДБА  

за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Исперих, 

(приета с Решение № 301 по Протокол № 36 от 20.12.2013г. на ОбС – Исперих; 

изм.и доп. с Решение № 525 по Протокол № 58 от 27.05.2015г на ОбС – Исперих, 

изм. и доп с Решение № 104 по Протокол № 11 от 28.04.2016г. на ОбС – Исперих, 

изм. и доп. с Решение № 155 по Протокол № 14 от 30.06.2016г. на ОбС – Исперих, 

изм. с Решение № 166 по Протокол № 15 от 28.07.2016г. на ОбС – Исперих, 

доп. с Решение № 191 по Протокол № 16 от 25.08.2016г. на ОбС – Исперих, 

изм. с Решение № 368 по Протокол № 32 от 29.06.2017г. на ОбС – Исперих; 

доп. с Решение № 398 по протокол № 35 от 27.09.2017г. на ОбС – Исперих) 

 

 

§ 1. В чл.2, ал.1, т.3. се изменя: 

„За ползване на детски кухни, специализирани институции за предоставяне на 

социални услуги, лагери, общежития и др. общински социални услуги;“  

 

§ 2. Чл.2, ал.1, т.9 се отменя. 

 
§ 3. Чл.29, ал.1 се изменя:  

„За ползване на детска ясла и детска градина родителят или настойникът не дължи 

месечна такса.“  

§ 4. т.1 се отменя; 

§ 5. т.2 се отменя; 

§ 6. т.3 се отменя; 

§ 7. т.4 се отменя; 

§ 8. т.5 се отменя; 

§ 9. т.6 се отменя; 

§ 10. ал.2 се отменя; 

§ 11. ал.3 се отменя; 

§ 12. ал.4 се отменя; 

§ 13. ал.5 се отменя; 

§ 14. ал.6 се отменя; 

§ 15. ал.7 се отменя; 

§ 16. ал.8 се отменя; 

§ 17. ал.9 се отменя; 

§ 18. ал.10 се отменя; 

§ 19. ал.11 се отменя; 

§ 20. ал.12 се отменя; 

§ 21. Приложения с №№ 3, 4, 5 и 6 се отменят. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 
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§ 22. Наредбата за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих влиза в сила от 

01.01.2018г. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 във връзка с 

чл.77 от АПК и чл.9 от Закона за местните данъци и такси 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих, 

както следва: 

НАРЕДБА  

за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Исперих, 

(приета с Решение № 301 по Протокол № 36 от 20.12.2013г. на ОбС – Исперих; 

изм.и доп. с Решение № 525 по Протокол № 58 от 27.05.2015г на ОбС – Исперих, 

изм. и доп с Решение № 104 по Протокол № 11 от 28.04.2016г. на ОбС – Исперих, 

изм. и доп. с Решение № 155 по Протокол № 14 от 30.06.2016г. на ОбС – Исперих, 

изм. с Решение № 166 по Протокол № 15 от 28.07.2016г. на ОбС – Исперих, 

доп. с Решение № 191 по Протокол № 16 от 25.08.2016г. на ОбС – Исперих, 

изм. с Решение № 368 по Протокол № 32 от 29.06.2017г. на ОбС – Исперих; 

доп. с Решение № 398 по протокол № 35 от 27.09.2017г. на ОбС – Исперих) 

 

§ 1. В чл.2, ал.1, т.3. се изменя: 

„За ползване на детски кухни, специализирани институции за предоставяне на 

социални услуги, лагери, общежития и др. общински социални услуги;“  
 

§ 2. Чл.2, ал.1, т.9 се отменя. 

 

§ 3. Чл.29, ал.1 се изменя:  

„За ползване на детска ясла и детска градина родителят или настойникът не дължи 

месечна такса.“  

§ 4. т.1 се отменя; 

§ 5. т.2 се отменя; 

§ 6. т.3 се отменя; 

§ 7. т.4 се отменя; 

§ 8. т.5 се отменя; 

§ 9. т.6 се отменя; 

§ 10. ал.2 се отменя; 

§ 11. ал.3 се отменя; 

§ 12. ал.4 се отменя; 

§ 13. ал.5 се отменя; 

§ 14. ал.6 се отменя; 

§ 15. ал.7 се отменя; 

§ 16. ал.8 се отменя; 

§ 17. ал.9 се отменя; 
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§ 18. ал.10 се отменя; 

§ 19. ал.11 се отменя; 

§ 20. ал.12 се отменя; 

§ 21. Приложения с №№ 3, 4, 5 и 6 се отменят. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 22. Наредбата за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих влиза в сила от 

01.01.2018г. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващи съгласно чл.78, 

ал.3 от АПК действия. 

3. 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. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 
 Колеги проведено е публично обсъждане за изменение на Наредба 11 и срока на 

който изтича на 28.12.2017г. в 17.00ч. и това налага днес да проведем извънредното заседание. Във 

хода на публичното обсъждане е постъпило Предложение по отношение на чл. 2, ал.1, т.3 от Айджан 

Бейтула – заместник Кмет на Община Исперих, а именнно трябва да се заличат думите „детски 

ясли“ и „детски градини“, изразяващо се в следното:  

 

Сега:  

Чл. 2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси:  

т.3. „за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани 

институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и др. общински 

социални услуги;  

 

Да стане: 

Чл. 2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси:  

т.3. „за ползване на детски кухни, специализирани институции за предоставяне на 

социални услуги, лагери, общежития и др. общински социални услуги;  

 

2.Чл.2, ал.1, т.9 да се отмени. 

Преминаваме към обсъждане на проекто решението за изменение на Наредба 11. 

 Имате думата. Някои ще вземе ли отношение по проекто решението. 

Няма. 

Моля, да преминем към гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Извънредно   заседание на  29.12.2017 г. от 10.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 449 
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На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.28 от ЗНА и чл.76, ал.3 във връзка с 

чл.77 от АПК и чл.9 от Закона за местните данъци и такси 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1.Приема Наредба за изменение на Наредба № 11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих, 

както следва: 

 

НАРЕДБА  

 

за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Исперих, 

 

(приета с Решение № 301 по Протокол № 36 от 20.12.2013г. на ОбС – Исперих; 

изм.и доп. с Решение № 525 по Протокол № 58 от 27.05.2015г на ОбС – Исперих, 

изм. и доп с Решение № 104 по Протокол № 11 от 28.04.2016г. на ОбС – Исперих, 

изм. и доп. с Решение № 155 по Протокол № 14 от 30.06.2016г. на ОбС – Исперих, 

изм. с Решение № 166 по Протокол № 15 от 28.07.2016г. на ОбС – Исперих, 

доп. с Решение № 191 по Протокол № 16 от 25.08.2016г. на ОбС – Исперих, 

изм. с Решение № 368 по Протокол № 32 от 29.06.2017г. на ОбС – Исперих; 

доп. с Решение № 398 по протокол № 35 от 27.09.2017г. на ОбС – Исперих) 

 

§ 1. В чл.2, ал.1, т.3. се изменя: 

„За ползване на детски кухни, специализирани институции за предоставяне на 

социални услуги, лагери, общежития и др. общински социални услуги;“  
 

§ 2. Чл.2, ал.1, т.9 се отменя. 

§ 3. Чл.29, ал.1 се изменя:  

„За ползване на детска ясла и детска градина родителят или настойникът не дължи 

месечна такса.“  

§ 4. т.1 се отменя; 

§ 5. т.2 се отменя; 

§ 6. т.3 се отменя; 

§ 7. т.4 се отменя; 

§ 8. т.5 се отменя; 

§ 9. т.6 се отменя; 

§ 10. ал.2 се отменя; 

§ 11. ал.3 се отменя; 

§ 12. ал.4 се отменя; 

§ 13. ал.5 се отменя; 

§ 14. ал.6 се отменя; 

§ 15. ал.7 се отменя; 

§ 16. ал.8 се отменя; 

§ 17. ал.9 се отменя; 

§ 18. ал.10 се отменя; 

§ 19. ал.11 се отменя; 

§ 20. ал.12 се отменя; 

§ 21. Приложения с №№ 3, 4, 5 и 6 се отменят. 
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Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 22. Наредбата за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих влиза в сила от 

01.01.2018г. 

 

 2.Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващи съгласно чл.78, 

ал.3 от АПК действия. 

 3.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. 

 

НАРЕДБА № 11 
 

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

Община Исперих 

 

Приета с Решение № 301 по Протокол №36 от 20.12.2013год. на ОбС – Исперих; изм.и доп.  

с Решение №  525   по протокол № 58  от 27.05.2015г  на ОбС – Исперих, изм. и доп с 

Решение № 104  по протокол № 11 от  28.04.2016 г. на ОбС – Исперих, изм. и доп. с Решение 

№155 по Протокол №14 от 30.06.2016г. на ОбС – Исперих, изм. с Решение №166 по 

Протокол №15 от 28.07.2016г. на ОбС – Исперих, доп. с Решение №191 по Протокол №16 

от 25.08.2016г. на ОбС – Исперих, изм. с Решение  № 368   по Протокол  № 32   от  

29.06.2017г.  на ОбС – Исперих; доп.  с Решение № 398  по протокол № 35  от 27.09.2017 г.  

на ОбС – Исперих; изм. и доп. с Решение № 449 по протокол 39 от 29.12.2017г. 

 

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

РАЗДЕЛ   І 

 

Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги 

 

Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и 

администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически 

лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Исперих. 

Чл. 2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси: 

   1. за битови отпадъци; 

   2. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) за 

ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и  улични платна; 

   3. (доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС – Исперих, изм. с 

Решение № 449 по протокол 39 от 29.12.2017г.)  за ползване на детски кухни, специализирани 
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институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и др. общински 

социални услуги; 

   4. за технически услуги; 

   5. за административни услуги; 

         6. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) откупуване 

на гробни места;      

         7. за притежание на куче; 

         8. други местни такси, определени със закон; 

   9. (отм. с Решение №449 по протокол №39 от 29.12.2017г. на ОбС - Исперих); 

       10. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих, в 

сила от 01.08.2016г.) за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното 

и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват 

от центровете за подкрепа за личностно развитие. 

(2) На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с 

изключение на тези по ал. 1, по цени определени с Наредбата. 

(3) Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо 

ползване. 

Чл. 3.(1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. 

Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово или в брой. 

(2) Местните такси и цени на услугите се заплащат предварително или едновременно с 

предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено 

друго. 

Чл. 3а(1) (нов приет с Решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г. на ОбС – 

Исперих) Когато искането за предоставяне на административни услуги се отнася до 

комплексно административно обслужване, в което участва община Исперих, то може да бъде 

подадено и в община Исперих. 

 (2) При подаване на заявлението по ал. 1 заявителят заплаща такса, съответстваща на 

определената в настоящата наредба за съответната услуга. 

Чл. 4.(1) Общински съвет Исперих определя размера на местните такси и цени на 

услуги се определя при спазване на следните принципи: 

   1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата:  

   2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното качество; 

   3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните 

такси; 

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя 

отделна такса за всяка от дейностите. 

Чл. 5.(1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват 

всички разходи за: работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, 

консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други разходи (напр. 

инвестиционни), имащи отношение към формирането на размера на таксата или цената на 

услугата. 

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството 

и актовете по неговото прилагане. 

Чл. 6.(1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по 

предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за 

защита на обществения интерес. 

(2) В случаите по ал.1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера 

на таксата е за сметка на общинските приходи. 

(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на 

споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от 

Републикански бюджет. 
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Чл. 7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период 

от нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата, съгласно реда определен в 

съответните раздели на тази Наредба. 

Чл. 8.(1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или 

частично от заплащане на отделни видове  такси по ред определен  в съответните раздели на 

Наредбата. 

(2) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи. 

(3)  Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета 

на общината. 

(4)  Редът за освобождаване на отделни категории лица изцяло или частично от заплащане 

на отделни видове такси е следният: 

1.   Лицето подава заявление, с което заявява и декларира, че попада в категорията на 

освободените от такси лица, съгласно решението на Общински съвет Исперих. 

2.  Към заявлението се прилага копие от актуален документ, доказващ принадлежността 

му към съответната категория лица. Заявлението и документите по т. 1 и 2 се разглеждат и 

проверяват от Комисия, определена със заповед на кмета на Община Исперих, която се 

произнася с Решение, обективирано в протокол.  

Чл. 8а. (нова приета с Решение № 191 по Протокол № 16 от 25.08.2016г. на ОбС - 

Исперих) Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на 

физически и юридически лица. 

Чл. 9. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, 

основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В 

този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е 

възможно получаването на нетни приходи. 

Чл.10.(1) Местните такси, цени на услуги  се събират от и за сметка на  общината. 

(2) Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга  или  предоставяне на право от 

Общината,сроковете за изпълнение, както и  необходимите за това документи и 

длъжностните лица се определят  със заповед  на Кмета на  Общината (ако  същите не са 

определени с друг нормативен акт). 

(3) (нова приета с Решение  № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г.  на ОбС - Исперих) 

Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в 

размер до 30 000лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от 

датата на издаване на разрешението. 

(4) (нова приета с Решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г.  на ОбС - Исперих) 

Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000лв. или 

за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет. 

Чл.10а. ( нов приет с Решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г на ОбС - Исперих) 

Установяването, обезпечаването и  събирането на местните такси по Закона за местните 

данъци и такси се извършват по реда на чл.4, ал.1-5 от същия закон. Обжалването на 

свързаните с тях актове се извършва по същия ред. 

Чл.11. Промените в размера на местните такси, цените на услугите и правата се 

извършват с решение на Общинския съвет. 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

Местни такси 

 

РАЗДЕЛ І 
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Такса за битови отпадъци 

 

 Чл.15. (1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и 

обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за  

поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. 

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и 

сметоизвозване; обезврежданве на битови отпадъци в депа или други съоръжения; 

чистота на териториите за обществено ползване. 

 (2) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на 

Общински съвет Исперих въз основа на одобрена план-сметка, за всяка дейност включваща 

необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 

други; 

2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депо за битови отпадъци – град Разград; 

3. 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. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 

от населените места, предназначени за обществено ползване.  

(3) Одобрената план-сметка за определяне на разходите на община Исперих по ал. 2 

подлежи на проверка от Сметната палата. 

  (4) Когато до края на предходната година Общински съвет Исперих не е определил 

размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база 

действащия размер към 31 декември на предходната година. 

Чл.16.(изм. с Решение 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г.  на ОбС – Исперих) 

Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от Закона за местните 

данъци и такси в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със 

заповед на кмета на община Исперих и се обявява публично до 31 октомври на предходната 

година. 

 Чл. 17. (1) Таксата се заплаща от: 

1. Собственика на имота; 

2. Ползвателя - при учредено вещно право на ползване; 

3. Концесионера - при предоставяне на особено право на ползване-концесия; 

4.      За имот- държавна или общинска собственост, задължено е лицето, на  което имотът е 

предоставен  за  управление  

 5. Собственикът  на  сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е  

задължен и за този имот или съответната част от него. 

Чл. 18 (1) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите 

отпадъци. 

     (2) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, 

размерът на таксата се определя в левове пропорционално върху основа определена по 

следния ред: 

     1. За имоти на физически лица, които се намират в границите на Общия 

градоустройствен план на град Исперих и регулационните планове на селата: 

   1.1. жилищни и вилни имоти -  пропорционално върху данъчната оценка на имота; 

   1.2. нежилищни - пропорционално върху данъчната оценка на имота; 

   1.3. нежилищни с търговско предназначение -  пропорционално върху данъчната оценка 

на имота; 

   2. За имоти на юридически лица, които се намират в границите на Общия 

градоустройствен план на град Исперих и регулационните планове на селата: 
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        2.1. За жилищни имоти - пропорционално върху данъчната оценка, съгласно приложение 

№ 2 от Закона за местни данъци и такси; 

        2.2. За  нежилищни имоти - пропорционално върху основа, която е по-високата от  

данъчната оценка или отчетната стойност на активите по реда на чл. 21, ал. 1 от Закона 

местни данъци и такси.  

         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 по реда на чл. 21, ал. 1 от Закона местните данъци и такси. 

         4. (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)   

         5. За имоти собственост на физически и юридическите лица, намиращи се извън 

районите , в които общината е организирала събиране и  извозване на битови отпадъци се 

събира такса за ползване  на депо за битови отпадъци, съгласно чл.63, ал1 от Закона за 

местните данъци и такси. 

       (3) (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  

 1. (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  

       2. (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  

       3. (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  

4. ( отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 

    (4) (отм. с решение №525 по протокол № 58 от 27.05.2015г.на ОбС – Исперих; нова приета 

с Решение №   по протокол №   на ОбС - Исперих) Община Исперих уведомява лицата по 

чл.17 за дължимите от тях такси за съответния период и за сроковете за плащане. 

  Чл. 19 (1) При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на 

битовите отпадъци се включват разходите по чл. 15, ал. (2), т.1, 2 и 3.  

            (2) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места на община Исперих за юридическите лица, се определя пропорционално 

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

по реда на чл. 21, ал. 1 от Закона местните данъци и такси. 

     (3) За определяне на размера на такса битови отпадъци в зависимост от количеството, 

юридическите лица по чл. 18, ал.(2), т.2, т.2.2. подават в срок до 30 ноември на предходната 

година декларация по образец (Приложение №1) до Кмета на община Исперих за вида и броя 

на съдовете за съхраняване на битови отпадъци, които ще се използват през годината, 

съобразно обявената със заповед на кмета честота за извозване на битовите отпадъци. 

     (4)   За придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от 

датата на придобиването им. 

Чл. 20. (1) Когато лицата не са подали в срок декларацията по чл. 19, ал.3, 

декларирали са неверни данни или не изхвърлят битовите отпадъци в определените за целта 

съдове, заплащат годишна такса по реда определен в чл.18, ал.(2), като от размера на 

дължимата годишна такса се приспада платената част и върху разликата се дължат лихви, 

съгласно сроковете за плащане. 

Чл.21.  (1) Не се събира такса за: 

   1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако 

имотът не се ползва през цялата година и е подадена  декларация по образец ( Приложение№ 

2) от собственика или ползвателя  до края на предходната година в община Исперих по 

местонахождението на имота; 

   2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не се 

предоставя от община Исперих; 

   3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други 

съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива. 

        (2) (изм. с Решение 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г.  на ОбС – Исперих; доп. с 

Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) Лицата по чл.21,ал.1, т.1 

подават декларация  по образец (Приложение 2) в отдел МДТ на община Исперих, която се 
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приема и завежда в отделен регистър. Когато декларираният имот е съсобствен, декларацията 

следва да бъде подадена от всички съсобственици на имота. 

 (3) ( отм. с Решение   №  368   по  Протокол  №  32 от  29.06.2017г.  на ОбС – Исперих ) 

  (4)  Освобождаването от такса се извършва със заповед на кмета на общината.  

  (5) За обстоятелствата, декларирани по ал.1,т.1 се извършват периодични проверки,  

включително и събиране на информация за дължимите сметки за електрическа енергия, вода 

и други консумативни разходи за съответния период.  

  (6) Когато лицето е подало декларация в указания срок, но се установи,че ползва имота, 

то дължи таксата със съответната лихва.  

        Чл. 22. (1) ( отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  

                      (2) (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  

                (3)  (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 

        Чл. 23 (1) (изм. с решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г.на ОбС - Исперих) 

Таксата се заплаща на две равни вноски   до 30 юни и  до 31 октомври на годината, за която е 

дължим  в отдел МДТ или по банков път.  

 (2) (изм. с решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г на ОбС - Исперих) На 

предплатилите  до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. 

 (3) Не се допускат изменения в приетите от Общински съвет Исперих начин на 

определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.  

Чл. 24.(1) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - 

Исперих) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени 

домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно 

регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са 

построени.   

   (2) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 

Освобождаването по ал.1 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, 

несвързана с пряката им богослужебна дейност.         

                                  

Раздел ІІ 

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна 

и терени с друго предназначение 

 

Чл.25. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, 

върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с 

друго предназначение, които са общинска собственост. 

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица ползващи услугата в 

зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1. 

(3) Зоните по ал. 2  се определят от общинския съвет. 

      (4) Такса за търговия със селско стопанска продукция (ССП) с вкл. ДДС:   

 

вид Населено място На ден На месец 

На  открито Исперих 1,20лв. на кв.м. 4,00лв. на кв.м. 

На закрито Исперих 2,00лв 30,00лв 

На открито За селата 0,30лв 7,00лв 

На маси Исперих 2.20 лв 40. 00 лв 

т.1 Търговци ползващи търговска площ след работно време се задължават да заплатят 

допълнително към дневната  такса   - 0,20лв/кв. м. 

т.2 Годишна абонаментна такса за запазено място за продажба на селскостопанска 

продукция: 

2. 1 на открито  - 3 (три) лева на кв. м; 

2. 2 на закрито - 3 (три) лева на маса „  
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(5) За продажба с кола, впрегната с добитък на ден -  3.60 лв. 

(6) За продажба от кола на ССП: 

а) от лек автомобил или ремарке               - 2.50 лв.     

б) от микробус до 1 тон                              - 4.00 лв.     

 в) от микробус от 1 тон до 2 тона             - 5.00 лв.      

                   г)  от микробус над 2 тона                         - 6.00 лв.    

                   д) от товарен автомобил до 4 тона            - 7.00 лв.    

                   е) товарен автомобил над 4 тона               -10.00 лв.     

(7) Такса за продажба на живи животни:  

1. Пернати 

а) пилета и кокошки: 

  - с лек автомобил или ремарке               - 2.50 лв.      

   - с  микробус до 1 тон                              - 5.00 лв.     

                     - с  микробус над 1 тон                            - 6.00 лв.    

              б) пуйки, патици и гъски – на брой         - 0.25 лв./бр.    

         2. дребни животни: 

              а) малки прасета ( на брой)                        - 0.40 лв./бр.    

               б)агнета и ярета  ( на брой)                        - 0.40 лв./бр.     

 (8)  Такса за ползване на търговска площ – едно абонаментно място състоящо се от 

два кв.м с цел търговия с промишлени стоки, включваща ДДС:   

 

    1. На ден                                                          - 2.50 лв./кв.м.    

                2. На месец           - 18.00 лв./кв.м. 

  3. Продажба на промишлени стоки от кола:  

              а) от лек автомобил                              - 5.00 лв.      

              б) от микробус до 1 тон                       - 7.00 лв.                                       

              в) от микробус от 1 тон до 2 тона       -  8.00 лв.     

              г) от микробус над 2 тона                    - 9.00 ле.      

              д) за продажба с товарен автомобил  -15.00 лв. 

  и /или ремарке 

(9)  Такса за търговия с промишлени стоки от маса на открито: 

 1. На ден:          - 5.00 лв. 

 2. На месец:          -20.0 лв. 

(10)  Продажба на строителни материали: 

 1. С товарна кола до 4 тона        - 18.00 лв. 

 2. С товарна кола над 4 тона          - 20.00 лв. 

            (11) Такса за запазено място за абонат:   

            1. За една календарна година – 10. 00 лв за едно абонирано място от 2 кв.м          

    2. За шест месеца  – 15. 00 лв за едно абонирано място от 2 кв.м „                        

(12) Такса за ползване на измервателен инвентар :  

- Кантари за ден              -   1.00 лв.                              

 - Кантари за месец                  - 20.00 лв.    

 (13) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно,в началото 

на месеца. 

 (14) Годишните такси по ал. 4, т. 2 и ал. 11, т. 1 се заплаща до 20 число на месец 

януари за текущата години  на касата на "Общински пазари". 

 (15) Такса за издаване на “Разрешително” за право на посещаване на Общински пазар 

през текущата година              - 25.00 лв.  

 (16) Абонат, заплатил годишна такса за запазено място по ал. 4, т. 2 и ал. 11, т. 1 

ползва 20% намаление от месечната таксата за ползване търговска площ  по ал. 4 и ал. 8, т. 2”    

 (17) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за 

периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.  
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 (18) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея. 

Чл.26.(1) За ползване на пазари с цел търговия от производители на селскостопанска 

продукция, таксата се определя:  

   1. производител на селскостопанска продукция заплаща- 80% от размера на таксата по 

чл. 20, ал.4 от настоящата Наредба  или  0,40 лв. на кв.м. на ден  или 6,40лв.на месец; 

   2. производител-пенсионер на селскостопанска продукция заплаща- 60% от размера на 

таксата по чл.19, ал.4 или  0,30 лв. на кв.м. на ден или 4,80лв. на месец; 

(2) За производители на селскостопанска продукция с І и ІІ група инвалидност размерът 

на таксата се намалява с 50% от размера на таксата по чл. 21, ал.4 от настоящата Наредба или 

0,25 лв. на кв.м. на ден или 4,00лв.на кв.м.на месец; 

Чл.27.(1) За ползване на тротоари, площади, улични платна и др.терени общинска 

собственост за търговска дейност на открито се заплаща такса, както следва: 

   1. (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) за 

разполагане на маси, столове, витрини и други съоръжения за търговска дейност на открито 

пред заведения за хранене и развлечения, и за излагане на стоки ( мостри) пред търговски 

обекти и разполагане на цветя пред обекти за цветя на терени прилежащи към търговските 

обекти : 

        а/  за целогодишно ползване - Исперих – І зона       - 3.00 лв./ кв.м. на месец; 

                                         - ІІ зона      - 2.00 лв./ кв.м. на месец; 

          - села -                          - 1.00 лв./ кв.м. на месец; 

 

        б/  за сезонно ползване - Исперих –           І зона       - 4.00 лв./ кв.м. на месец; 

                                         - ІІ зона      - 3.00 лв./ кв.м. на месец; 

          - села -                           - 1.50 лв./ кв.м. на месец; 

           2. (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 

за терени за разполагане на щандове, маси и др. за временна продажба на цветя, мартеници, 

сувенири, детски играчки и др. на места, неприлежащи към търговски обекти: 

        а/  за гр.Исперих – І зона       -на ден 2,00 лв./ кв.м. на ден, на места   30,00лв./ кв.м. ; 

                                     -- ІІ зона      -на ден 1,00 лв./ кв.м. на ден, на месец   20,00лв./ кв.м. ; 

        б/ за селата                               -на ден 0,20 лв./ кв.м.  на ден, на месец 3,00лв./ кв.м. ; 

(2) За ползване на места общинска собственост, върху които се организират панаири, 

събори и празници, за продажба на стоки и услуги се събира такса --- 1,50лв. на кв.м. на ден. 

(3) За ползване на места общинска собственост върху които се организират панорами, 

стрелбища, циркове, моторни люлки и др. атракции се събира такса --- 0,50лв. на кв.м. на ден. 

(4) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) За 

терени за временно разполагане на строителни материали, машини, съоръжения, инвентар и 

др. без търговско предназначение и за извършване на товаро- разтоварна дейност: 

  1. за гр.Исперих -   3,00лв./кв.м. на месец  и 0,10 лв./кв.м на ден 

  2. за селата          -  1,00лв./кв.м. на месец и 0,03 лв./кв.м на ден;  

(5) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) За 

временно ползване на терени се издават разрешения и таксите се плащат преди издаване на 

разрешението за посочения в разрешението период. 

(6) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) За 

разполагане на рекламно-информационни  елементи/ знамена, транспаранти,  надписи, 

информационно – указатлни табели и др./с временен характер на общински площи и терени 

се заплащат следните такси: 

  1. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  

 

      за гр.Исперих -   І зона – 8,00лв./ кв.м. на месец;   

                              ІІ зона – 6.00лв./ кв.м. на месец; 

2. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  

за селата          -  1,00лв./кв.м. на месец;  
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(7) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) При 

ползване на местата повече от месец се сключват договори за наем и таксите се плащат 

месечно, но не по-късно от 10- число на текущия месец. 

(8) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 

Квадратурата, която ще се предоставя за ползване ще бъде определена от комисия, назначена 

от Кмета на Община Исперих. 

Чл.28. Таксата по чл.25 и чл.26 се събира от Общински пазар, а таксата по чл.27 се събира 

от общинска администрация -Исперих. 

 

 

Раздел III 

Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне 

на социални услуги, лагери и други общински социални услуги 

 

Чл. 29. (1) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС – 

Исперих; изм. и доп. Решение №449 по протокол №39 от 29.12.2017г. на ОбС - Исперих) За 

ползване на детска ясла и детска градина родителят или настойникът не дължи месечна такса. 

1. (отм. с Решение №449 по протокол №39 от 29.12.2017г. на ОбС - Исперих); 

2. (отм. с Решение №449 по протокол №39 от 29.12.2017г. на ОбС - Исперих); 

3. (текстът не е приет с Решение №103 по протокол 11 от 28.04.2016г. на ОбС – 

Исперих) 

4. (отм. с Решение №449 по протокол №39 от 29.12.2017г. на ОбС - Исперих); 

5. (отм. с Решение №449 по протокол №39 от 29.12.2017г. на ОбС - Исперих); 

6. (отм. с Решение №449 по протокол №39 от 29.12.2017г. на ОбС - Исперих);  

(2) (отм. с Решение №449 по протокол №39 от 29.12.2017г. на ОбС - Исперих);  

(3) (отм. с Решение №449 по протокол №39 от 29.12.2017г. на ОбС - Исперих);  

(4) (отм. с Решение №449 по протокол №39 от 29.12.2017г. на ОбС - Исперих);  

(5) (отм. с Решение №449 по протокол №39 от 29.12.2017г. на ОбС - Исперих); 

(6) (отм. с Решение №449 по протокол №39 от 29.12.2017г. на ОбС - Исперих); 
(7) (отм. с Решение №449 по протокол №39 от 29.12.2017г. на ОбС - Исперих); 
(8) (отм. с Решение №449 по протокол №39 от 29.12.2017г. на ОбС - Исперих);  
(9) (отм. с Решение №449 по протокол №39 от 29.12.2017г. на ОбС - Исперих);  
(10) (отм. с Решение №449 по протокол №39 от 29.12.2017г. на ОбС - Исперих);  
(11) (отм. с Решение №449 по протокол №39 от 29.12.2017г. на ОбС - Исперих);  
(12) (отм. с Решение №449 по протокол №39 от 29.12.2017г. на ОбС - Исперих); 
 

Чл.29а (нов приет с Решение №155 по Протокол №14 от 30.06.2016г. на ОбС - Исперих) 

(1) За ползване на детска кухня към яслените групи в ОДЗ „Първи юни“ гр.Исперих 

родителите и/или настойниците заплащат такса в размер на 2,45 лева за дневна порция /1 бр. 

купон/. 

(2) Кухнята предлага храна за обяд на неорганизиран контингент от деца от 10 месечна 

до три годишна възраст, отглеждани в домашна обстановка. 

(3) Регистрация на желаещите за получаване на храна от детската кухня ще се извършва 

чрез подаване на писмено заявление, придружено от бележка от личния лекар с указания за 

хранителния режим и копие от удостоверението за раждане на детето. При удовлетворяване 

на молбата ще се издава абонаментна карта. След издаването на абонаментната карта 

родителят или настойникът ще имат право да закупуват купони. 

(4) Заявката за храна ще се прави предварително от родителя и/или настойника чрез 

предварителна заверка на купона. 
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Чл.30.(1) (изм. с Решение № 502  по Протокол №57  от 30.04.2015г. на ОбС – Исперих) За 

ползване на лагер -“Сборяново” от ученици се заплаща такса на ден в размер на 2,00лв. 

(2) За ползване на лагер -“Сборяново” от външни ползватели се заплаща такса на ден в 

размер: 

   1. индивидуална нощувка за легло -- 6,00лв.; 

   2. организирани групи над 5/пет/ човека за легло -- 5,00лв. 

(3) Храната се заплаща допълнително, съобразно разхода на хранителните продукти. 

(4) Таксата се заплаща от ползвателя преди ползване на услугата.   

Чл. 31. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) (1) За 
ползване на лагер „Св. Св. Константин и Елена“ гр. Варна се заплаща такса, както следва: 

 
1. бунгала № 1, 2 и 3 (с по 4 /четири/ легла) 

 

- 20.00лв./ ден/ бунгало; 

 

2. бунгало № 4 (с 3 /три/ легла)        - 20.00лв./ ден/ бунгало; 

 

3. бунгала № 5, 6, 7 и 8 (с по 4 /четири/ легла)         - 32.00лв./ ден/ бунгало; 

 

4. бунгала № 9 и 10 (с по 2 /две/ легла)         - 10.00лв./ ден/ бунгало. 

 

(2) (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) Таксата 
се заплаща от ползвателя преди ползване.  

  

Чл.32.(1) Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, 

заплаща  месечна такса в размер на съответстващата на реалните разходи за ползваната 

услуга. 

(2) Разходите по  ал.1 включват месечните разходи за: храна по заявка, транспортни 

разходи за разнасяне на храната, хигиенни материали, както и съответната част от общите 

разходи за електрическа и топлинна енергия и вода за приготвяне на храната, канализация и 

битови отпадъци. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и 

чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, 

помощите от донорски програми и благотворителност. 

 (3) Ветераните от войните ползват с предимство услугите на социалния патронаж на 

основание чл. 4,   ал. 5 от Закона за ветераните от войните, като за това заплащат до 30% от 

получаваната от тях пенсия. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на 

общината.  

(4) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  
Месечните такси се начисляват и събират от длъжностното лице в Домашен социален 
патронаж и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на месеца, следващ месеца, за 
който се дължат.  

 

Чл. 33. (1) (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 
Такса за ползване на градски стол гр. Исперих: 

 
1. малка зала 

 
- 30.00лв./ ден; 

 
2. голяма зала      - 130.00лв./ ден; 

 
3. малка зала, включително и кухня - 50.00лв./ ден; 

 
4. голяма зала, включително и кухня        - 150.00лв./ ден; 

 
5. кухня        - 3.00лв./ час + 

ел.енергия и вода. 
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(2) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 

28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  Такса за ползване на 
заседателна зала на Община Исперих 

 
- 20.00лв./ ден. 
 

(3) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 
28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  Такса за ползване на ритуална 
зала на Община Исперих       

 
- 30.00лв./ ден. 
 

(4) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 
28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  Такса за ползване на зала в с. 
Подайва 

 
-150.00лв./ден. 

    

 Раздел IV 

Такса за притежаване на куче  

Чл. 34. (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса по  в 

общината, по постоянният му адрес/седалище. 

(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 

Чл. 35. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава 

декларация в общината по постоянния му адрес/седалище. 

Чл. 36. (1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в 

едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За 

кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от 

годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на 

придобиването. 

(2) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с 

намаляване броя на безстопанствените кучета. 

 

Раздел V 

Такси за технически услуги 

Чл. 37. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината и 

обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, 

строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии. 

Чл. 38. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, 

ползватели на услугата, при предявяване на искането. 

Чл. 39. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, 

организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст. 

Чл. 40. Размерът на таксите за технически услуги се определя съгласно  таблица с 

унифицираните наименования на услугите при Община Исперих в съответствие с чл.3 и чл.4  

от  настоящата наредба. 

РАЗДЕЛ VI 

Такси административни услуги в сферата на Търговията 

Чл.41. (1) За разрешение на търговия с тютюневи изделия се заплащат такси определени 

въз основа на разходите извършвани от общината за обработката на документацията и 

контрола по спазването на изискванията за предоставяне на разрешението, в размер на 20. 00 

лв. за обикновена услуга със срок на изпълнение до един месец и 30. 00 лв. за бърза услуга 

със срок на изпълнение до една седмица.    
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(2)  Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението 

се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на публични и частни 

държавни и общински вземания към датата на издаване на удостоверението 

Чл.42.  Таксите се заплащат при предявяване на искането. 

 

Раздел VІІ 

Такси за ритуални услуги и откупуване на гробни места; 

Чл.43.(1) За ползване на гробни места над 8 г.се заплащат еднократно такси, както следва: 

   1. до 15 години – 15,00лв; 

   2. за вечни времена –  60,00лв.; 

   3. за ползване на семейни гробни места – 15,00лв. 

   4. за придадени по регулация маломерни гробни места - съответната част от таксата, 

определена за гробното място – 10,00лв. 

(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т.1 и 2, намалени с 50 на сто. 

Чл.44. Таксите се събират от съответните служби на общината, стопанисващи 

гробищните паркове. 

 

РАЗДАЛ VIII 

Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на 

физически и юридически лица 

(нов приет с Решение №191 по Протокол №16 от 25.08.2016г. на ОбС - Исперих) 

 

Чл. 44а.  Цени за амбалаж - втора употреба: 

      1.За стъклен буркан с вместимост от 0,200 л.  до 0,350 л. за 1 брой- 0,15 лв. без ДДС; 

  2.За стъклен буркан с вместимост от 0,350 л. до 0,900 л. за 1 брой – 0,25 лв. без ДДС; 

3. за стъклен буркан с вместимост от 0,900 л.  до 1,500 л. за 1 брой– 0,50 лв. без ДДС; 

4. за стъклен буркан с вместимост от 1,500 л.  до 3,000 л. за 1 брой – 0,90 лв. без ДДС. 

 

 

Глава трета 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

Чл.45. За всички услуги, предоставяни от общината, се определя цена извън тези по чл.2, 

ал.1от тази Наредба. 

Чл.46.(1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от 

общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки 

разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от: 

   а/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки; 

   б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за 

материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и 

оборудване; 

    в/ разходи за управление и контрол; 

     г/ разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на 

стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието 

върху околната среда; 

(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им. 

(3) Цените на услугите са прости и пропорционални. 

(4) Разходите по ал.1 се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата 

система за отчетност. 
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(5) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях 

постъпват в бюджета на общината. 

Чл.47.(1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат: 

   1. обикновени; 

   2. бързи; 

   3. експресни. 

(2) Сроковете за извършване на услугите са определени в ТАБЛИЦА НА УСЛУГИТЕ С 

УНИФИЦИРАНИ НАИМЕНОВАНИЯ И   ЦЕНИТЕ ЗА ТЯХ   ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ – 

Приложение  №1 към настоящата наредба. 

(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на 

необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид услуга. 

(4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка. 

Чл.48. Необходимите документи за извършване на конкретна услуга и мястото на 

изпълнение на услугите се определя със заповед на кмета на общината. 

Чл.49. Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета 

на общината. 

Чл.50. В изпълнение на правомощията си по чл. 431 от ГПК за получаване на писменни 

справки и сведения, на копия и извлечения на документи, съдържащи информация за 

длъжника, ЧСИ има право да получава информацията необходима за съответното 

изпълнително производство, както и за вписване на обезпечителни мерки,  по него се дължи 

съответната такса, както следва:  

   1. обикновени – 10 лв. 

   2. бързи – 20 лв. 

   3. експресни – 30лв.  

Таксата се заплаща от взискателя и е за сметка на длъжника. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 51. (1) ( отм. с Решение  №  368   по  Протокол  №  32 от 29.06.2017г. на  ОбС – 

Исперих ) 

 (2) При неспазване разпоредбите на Наредбата в частта, отнасяща се до общинските 

публични вземания извън случайте на ал.3 на физическите лица се налага глоба в размер от 

20 до 200 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в 

размер от 100 до 500 лева. 

 (3) Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или 

освобождаване от такса,се наказва с глоба от 50 до 200 лева, а юридическите лица и 

едноличните търговци-с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева. 

Чл.52. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от 

определени от кмета длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от Кмета на 

общината. 

            Чл.53. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания /ЗАНН/. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 1. По смисъла на тази Наредба: 
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1. „Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични 

услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси. 

2.  „Семейство” са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са 

в брак  

3. „Отчетна стойност” е стойността при счетоводното завеждане на актива или 

обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след 

първоначалното му счетоводно завеждане. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от Кмета 

на общината или определени от него лица. 

§ 2. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се 

завършва по реда на тази наредба с оглед размер и срок.  

§ 3. Тази Наредба е приета с Решение № 301 по протокол №  36 от 20.12.2013г. и влезе в 

сила от 01.01.2014 година. 

§ 4.  Тази наредба отменя до сега действащата Наредба № 11 на Общински съвет гр. 

Исперих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ДО  

КМЕТА НА 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за определяне на такса за битови отпадъци 
/по чл. 19, ал. 3 от Наредбата №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Исперих/ 
 

1. от............................................................................................................................................ 

/наименование на предприятието или собствено, бащино и фамилно име на лицето/ 

2. ЕГН /ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/...................................... 

3. Данъчен №  ............................................БУЛСТАТ......................................  

4. Адрес.................................................................................................................................................

...  
/седалище на предприятието или адрес по местоживеене на лицето/ 

5. Данъчен адрес .................................................................................................. 

6. Чрез  ................................................................................................................... 
/име - собствено, бащино, фамилно име на представителя или пълномощника/ 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 

Декларираме, в качеството на данъчнозадължени лица, че имот с партиден № 

............................... 

представляващ 

..........................................................................................................................................  
/земя,сгради или земя и сгради/ 

находящ се на адрес 

................................................................................................................................. 
/град, община, ж.к., улица, блок, вход, апартамент, етаж/ 

през _______ година таксата за битови отпадъци ще се определя в зависимост от 

количеството изхвърлени отпадъци и ще използваме следните съдове за битови отпадъци: 

тип: …………………..брой  

тип: …………………..брой  

Прилагам: 

Копие от …… бр. банково бордеро/квитанция за платена такса смет за настоящата 

__________ година. 

Известно ми е, че за невярно подадени данни, нося отговорност по чл. 313 от НК и ще 

заплатя таксата по чл.17, ал. 2, т. 2.2 от Наредба № 11 на Общинския съвет за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услугите. 

 

Дата ..........................                                                                    Подпис на декларатора: 

                                          

1. 

 

....................................... 

/печат/ 

Кратки указания: 

От кого се подава – Декларацията се подава от всички данъчно задължени лица 
(собственици или ползватели) или упълномощен от тях представител. 

Кога се подава – Декларацията се подава в случаите, в които собствениците или 

ползвателите на един имот желаят таксата за битови отпадъци за имота да се определя в 

зависимост от количеството на битовите отпадъци, като се посочват вида, вместимостта 

(куб.м.) на съда и броя на използваните съдове за битови отпадъци. 

Срок на подаване – Декларацията се подава до 30 ноември на предходната година. За 

придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на 

придобиването им. 
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Къде се подава – Декларацията се подава в Деловодството на община Исперих, ул. “Васил 

Левски” № 70. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ДО 

КМЕТА НА 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване 
/по чл. 21, ал.1 от Наредбата №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги  

на територията на Община Исперих/ 

1. от .................................................................................................................... ЕГН 

............................ 
/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/ 

адрес ...............................................................................................................................,  
/адрес по местоживеене на лицето или седалището на юридическото лице/ 

 

2. и  .................................................................................................................... ЕГН 

............................ 
/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/ 

 

3. и  .................................................................................................................... ЕГН 

............................ 
/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/ 

 

 

4. и...................................................................................................................... ЕГН 

............................ 
/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/ 

 

 

                 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

                 Декларираме, в качеството си  на данъчно задължени лица, че имот с: 

партиден № .......................................... представляващ ........................................ 

                                                                                           /земя, сграда или земя и сграда/ / 

Находящ се на адрес 

.............................................................................................................................................  
/град, община, ж.к., улица, блок, вход, апартамент, етаж/ 

няма да се използва през цялата ................................. година. 

Известно ми е, че за невярно подадени данни, нося отговорност по чл. 313 от НК. 

Давам изричното си съгласие да се извършват проверки от общинска администрация за 

спазване условията по декларацията. 

 

 

Дата ..........................                                                                 Подпис на декларатора/те: 

 

 
1. .................................. 

2. .................................. 

3. ................................... 

4. ................................. 
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(приложения №3, №4, №5 и №6 отм. с Решение №449 по протокол №39 от 29.12.2017г. на 

ОбС - Исперих) 
 

 

 

НАРЕДБА 

  

за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за 

тях при Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих. 

 (Приета с реш. №  398 от 27.09. 2017г. по прот. № 35 на ОбС Исперих)   

 

§ 1. Допълва Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Исперих в Таблица на услугите с унифицираните 

наименования и цените за тях при Община Исперих раздел ЕКОЛОГИЯ, където се създават 

нови точки 13, 14, 15 и т.16 определящи размера на дължимите такси, както следва: 

 
№ 

по 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ОБИКНОВЕНА УСЛУГА БЪРЗА УСЛУГА ЕКСПРЕСНА УСЛУГА  ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

срок-

дни 

 

цена 

 

срок

-дни 

 

цена 

 

срок-дни  

 

цена 

 

  

ЕКОЛОГИЯ 

 

 

13. 

Издаване на разрешително за 

водовземане и/или ползване 

на воден обект 

от 2 до 4 

месеца 

250     по чл.52 и чл.60 от 

Закона за водите 

 

14. 

Продължаване на срока на 

издадено разрешително 

от 2 до 4 

месеца 

100     по чл.52 и чл.60 от 

Закона за водите 

 

15. 

Изменение и/или 

допълнение на издадено 

разрешително 

от 2 до 4 

месеца 

130     по чл.52 и чл.60 от 

Закона за водите 

16. Издаване на заверено копие 

на документ 

1 7      

 

§ 2. Наредбата за допълнение в Таблица на услугите с унифицираните наименования и 

цените за тях при Община Исперих на Наредба № 11 за определянето и администрирането на 

http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
http://www.isperih.bg/sites/default/files/2016-02/council-solutions/table%20naredba%2011.xls
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местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих влиза в сила от деня на 

качването и на интернет страницата на Община Исперих. 

 

НАРЕДБА  

за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Исперих, 

(приета с Решение № 301 по Протокол № 36 от 20.12.2013г. на ОбС – Исперих; 

изм.и доп. с Решение № 525 по Протокол № 58 от 27.05.2015г на ОбС – Исперих, 

изм. и доп с Решение № 104 по Протокол № 11 от 28.04.2016г. на ОбС – Исперих, 

изм. и доп. с Решение № 155 по Протокол № 14 от 30.06.2016г. на ОбС – Исперих, 

изм. с Решение № 166 по Протокол № 15 от 28.07.2016г. на ОбС – Исперих, 

доп. с Решение № 191 по Протокол № 16 от 25.08.2016г. на ОбС – Исперих, 

изм. с Решение № 368 по Протокол № 32 от 29.06.2017г. на ОбС – Исперих; 

доп. с Решение № 398 по протокол № 35 от 27.09.2017г. на ОбС – Исперих) 

 

 
§ 1. В чл.2, ал.1, т.3. се изменя: 

„За ползване на детски кухни, специализирани институции за предоставяне на 

социални услуги, лагери, общежития и др. общински социални услуги;“  

 

§ 2. Чл.2, ал.1, т.9 се отменя. 

 
§ 3. Чл.29, ал.1 се изменя:  

„За ползване на детска ясла и детска градина родителят или настойникът не дължи 

месечна такса.“  

§ 4. т.1 се отменя; 

§ 5. т.2 се отменя; 

§ 6. т.3 се отменя; 

§ 7. т.4 се отменя; 

§ 8. т.5 се отменя; 

§ 9. т.6 се отменя; 

§ 10. ал.2 се отменя; 

§ 11. ал.3 се отменя; 

§ 12. ал.4 се отменя; 

§ 13. ал.5 се отменя; 

§ 14. ал.6 се отменя; 

§ 15. ал.7 се отменя; 

§ 16. ал.8 се отменя; 

§ 17. ал.9 се отменя; 

§ 18. ал.10 се отменя; 

§ 19. ал.11 се отменя; 

§ 20. ал.12 се отменя; 

§ 21. Приложения с №№ 3, 4, 5 и 6 се отменят. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 22. Наредбата за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих влиза в сила от 

01.01.2018г. 
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 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Повторно обсъждане и приемане на решение № 419 по Протокол № 37 от 

30.11.2017год. за удължаване срока на договори за наем на незастроени дворни места в 

населените места в община Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

С писмо с Их.№18-00-116-002/13.12.2017год. Областния управител на област Разград 

връща за повторно разглеждане  Решение № 419 от 30.11.2017год. в частта т.II  с мотива, че 

от приложените към докладната записка документи не е ясно кога изтича срока на договор за 

наем № 151 от 13.07.2012год. сключен между община Исперих и Диляна Христомирова 

Атанасова за наем на поземлени имоти в с.Малък Поровец, община Исперих. Въпросният 

договор е сключен на 13.07.2012год. за срок от 6 години, считано от селскостопанската 

2012/2013година до селскостопанската 2017/2018 година  и към настоящия момент е 

действащ.  

Към м.ноември 2017год. са изпълнени изискванията на  §78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на 

ЗОС, а именно:  договора за наем  е сключен за срок  по-кратък от 10 години и  срокът му  не 

е изтекъл.  

Въз основа на изложеното, предлагам Общинският съвет Исперих, да вземе следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.45, ал.9, предложение 3 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и §78 ал.2 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба № 27 за реда за придобиване,управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Исперих. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема повторно Решение № 419 по Протокол № 37 от 30.11.2017год. на Общински 

съвет Исперих, както следва:  

1.Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договорите за наем  на 

незастроени дворни места, находящи се в населените места на община Исперих, подробно 

описани в Приложение 1, считано от календарната 2018год. 

 

2. Дава съгласие за удължаване с 4 (четири) години срока на Договор за наем  № 151 

от 13.07.2012год.  между община Исперих и Диляна Христомирова Атанасова за поземлен 

имот № 46913.120.384 с начин на трайно ползване Незастроен имот за жилищни нужди по 

кадастралната карта на с. Малък Поровец с площ 1,068 дка при граници на имота: имоти с 

№,№ 46913.120.390; 46913.120.648; 46913.120.56; 46913.120.385; 46913.120.57 и 

46913.120.688 съгласно АОС № 4607/18.04.2012год. ,   

поземлен имот № 46913.120.58 с начин на трайно ползване Незастроен имот за жилищни 

нужди по кадастралната карта на с. Малък Поровец с площ 1,251 дка при граници на имота: 

имоти с №,№ 46913.120.688; 46913.120.57; 46913.6.46; 46913.6.47 и 46913.120.379 съгласно 

АОС № 4628/18.04.2012год. и  поземлен имот № 46913.120.385 с начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на с. Малък Поровец с площ 

0,365 дка при граници на имота: имоти с №,№ 46913.120.57; 46913.120.384; 46913.120.56; 
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46913.120.845 и 46913.6.45 съгласно АОС № 5158/18.04.2012год., считано от 

селскостопанската 2018/2019год. 

 

3.1.Определя годишна наемна цена в размер на 45 (четиридесет и пет) лева на декар.    

3.2.Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнителни споразумения към 

Договорите за наем .  

3.3.Останалите клаузи по договорите да останат непроменени. 

 

II..Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на област Разград в седемдневен срок от обявяването му. 

 

Настоящото решение 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. 

  

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Извънредно   заседание на  29.12.2017 г. от 10.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За     П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     
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25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ     

     

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 450 

 

На основание чл.45, ал.9, предложение 3 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и §78 ал.2 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба № 27 за реда за придобиване,управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Исперих. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема повторно Решение № 419 по Протокол № 37 от 30.11.2017год. на Общински 

съвет Исперих, както следва:  

1.Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договорите за наем  на 

незастроени дворни места, находящи се в населените места на община Исперих, подробно 

описани в Приложение 1, считано от календарната 2018год. 

 

2. Дава съгласие за удължаване с 4 (четири) години срока на Договор за наем  № 151 

от 13.07.2012год.  между община Исперих и Диляна Христомирова Атанасова за поземлен 

имот № 46913.120.384 с начин на трайно ползване Незастроен имот за жилищни нужди по 

кадастралната карта на с. Малък Поровец с площ 1,068 дка при граници на имота: имоти с 

№,№ 46913.120.390; 46913.120.648; 46913.120.56; 46913.120.385; 46913.120.57 и 

46913.120.688 съгласно АОС № 4607/18.04.2012год. ,   

поземлен имот № 46913.120.58 с начин на трайно ползване Незастроен имот за жилищни 

нужди по кадастралната карта на с. Малък Поровец с площ 1,251 дка при граници на имота: 

имоти с №,№ 46913.120.688; 46913.120.57; 46913.6.46; 46913.6.47 и 46913.120.379 съгласно 

АОС № 4628/18.04.2012год. и  поземлен имот № 46913.120.385 с начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на с. Малък Поровец с площ 

0,365 дка при граници на имота: имоти с №,№ 46913.120.57; 46913.120.384; 46913.120.56; 

46913.120.845 и 46913.6.45 съгласно АОС № 5158/18.04.2012год., считано от 

селскостопанската 2018/2019год. 

 

3.1.Определя годишна наемна цена в размер на 45 (четиридесет и пет) лева на декар.    

3.2.Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнителни споразумения към 

Договорите за наем .  

3.3.Останалите клаузи по договорите да останат непроменени. 
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II..Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

Управител на област Разград в седемдневен срок от обявяването му. 

 

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

пред Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

Приложенвие № 1 продължава на следваща страница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

        

      Приложение 1  

        

№ населено място наемател договор № № на имота 
площ 
/дка № на АОС заявление № 

1 с.Белинци Рамадан Осман Мурад 25/10.01.2013год. 03472.40.230 0,354 4557/01.03.2016г. 
ОС-
441/09.11.2017г. 

2 с.Белинци Джеват Вели Мехмед 3/08.01.2013год. 03472.40.17 1,478 5245/11.02.2013г. 
ОС-
440/09.11.2017г. 

3 с.Белинци Нихат Халим Осман 70/26.02.2013год. 03472.40.252/част 1,916 5246/12.02.2013г. ОС-45/14.02.2017г. 

4 с.Белинци Садифе Мехмед Мехмед 16/10.01.2013год. 03472.40.252/част 1,200 5246/12.02.2013г. 
ОС-
145/22.03.2017г. 

5 с.Белинци Рамис Кямил Ахмед 35/17.01.2013год. 03472.40.291 1,147 5739/16.06.2014г. 
ОС-
473/20.11.2017г. 

6 с.Белинци Динчар Ахмед Кямил 2/08.01.2013год. 03472.40.217 1,578 5243/11.02.2013г. 
ОС-
478/21.11.2017г. 

7 с.Белинци Мехмед  Расим Ибрям 1/08.01.2013год. 03472.40.103 1,016 5244/11.02.2013г. 
ОС-
477/21.11.2017г. 

8 с.Вазово Сезгин Исмаил Исуф 6/08.01.2013год. 10015.111.273 1,086 4462/19.10.2009г. 
ОС-
439/09.11.2017г. 

9 
с.Голям 
Поровец Йордан Димитров Аргилов 13/10.01.2013год. 15953.65.132 0,968 5249/12.02.2013г. 

ОС-
651/17.11.2016г. 

10 
с.Голям 
Поровец Октай Осман Исмаил 14/10.01.2013год. 15953.65.486 0,825 4498/21.12.2009г. 

ОС-
448/10.11.2017г. 

11 
с.Голям 
Поровец Октай Осман Исмаил 14/10.01.2013год. 15953.65.487 0,853 5247/12.02.2013г. 

ОС-
448/10.11.2017г. 

12 
с.Голям 
Поровец Октай Осман Исмаил 14/10.01.2013год. 15953.65.488 0,825 5248/12.02.2013г. 

ОС-
448/10.11.2017г. 

13 
с.Голям 
Поровец Метин Расим Назиф 7/10.01.2013год. 15953.65.484 0,782 4497/19.12.2009г. 

ОС-
447/10.11.2017г. 

14 
с.Голям 
Поровец Емине Ахмед Чобан 56/15.02.2013год. 15953.65.4 1,013 4934/30.06.2011г. 

ОС-
646/15.11.2016г. 

15 с.Делчево Басри Исмаил Али 51/12.02.2013год. IX-10,кв.15 1,372 2115/12.02.2009г. ОС-57/22.02.2017г. 

16 с.Духовец Фатме Ремзи Хасан 36/17.01.2013год. 24150.501.21 1,558 4501/16.05.2017г. ОС-
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467/14.11.2017г. 

17 с.Духовец Сезгин Джелил Исмаил 133/09.04.2013год. 24150.501.475 4,285 4506/16.05.2017г. 
ОС-
466/14.11.2017г. 

18 с.Духовец Илхан Хамил Хаккъ 34/17.01.2013г. 24150.501.593 7,232 4486/02.02.2010г. 
ОС-
177/19.04.2017г. 

19 с.Духовец Сали Яхя Зекерие 87/21.03.2013год. 24150.501.26 1,612 4504/16.05.2017г. 
ОС-
465/14.11.2017г. 

20 с.Йонково Сюлейман Сали Ахмед 236/30.07.2013год. II-888, кв.82 0,844 902/09.01.2003г. 
ОС-
156/05.04.2017г. 

21 с.Йонково Сюлейман Сали Ахмед 236/30.07.2013год. III-887, кв.82 1,734 903/09.01.2003г. 
ОС-
156/05.04.2017г. 

22 с.Йонково Райфе Мустафа Шабан 37/21.01.2013год. V,кв.17 0,881 1000/10.03.2003г. 
ОС-
122/13.03.2017г. 

23 с.Йонково 
Цветанка Цонева 
Михайлова 30/16.01.2013год. I-291, кв.23 0,942 4582/10.05.2010г. 

ОС-
212/16.05.2017г. 

24 с.Йонково Ремзие Азем Чакър 31/16.01.2013год. VI-221, кв.25 1,177 993/24.02.2003г. 
ОС-
446/10.11.2017г. 

25 с.Китанчево 
Севжан Зюлкярова 
Юмерова 11/10.01.2013год. 37010.90.407 1,636 5253/12.02.2013г. 

ОС-
445/10.11.2017г. 

26 с.Китанчево Ерджан Бейтула Али 9/10.01.2013год. 37010.90.218 1,548 5254/12.02.2013г. 
ОС-
444/10.11.2017г. 

27 с.Китанчево Айтен Вели Шабан 18/10.01.2013год. 37010.90.216 2,595 6301/04.11.2016г. 
ОС-
656/18.11.2016г. 

28 с.Китанчево Гюлтекин Сали Съдкъ 19/10.01.2013год. 37010.90.190 1,346 5258/15.02.2013г. 
ОС-
134/16.03.2017г. 

29 с.Китанчево Ваид Али Сали 10/10.01.2013год. 37010.90.191 0,986 5255/12.02.2013г. 
ОС-
654/17.11.2016г. 

30 с.Конево Благой Николов Благоев 76/28.02.2013год. VIII-158, кв.26 1,275 414/24.06.2002г. 
ОС-
160/07.04.2017г. 

31 с.Конево Благой Николов Благоев 76/28.02.2013год. IX-158, кв.26 1,950 412/24.06.2002г. 
ОС-
160/07.04.2017г. 

32 с.Конево Благой Николов Благоев 76/28.02.2013год. X-158, кв.26 1,270 411/24.06.2002г. 
ОС-
160/07.04.2017г. 

33 с.Конево Минчо Грозев Манчев 77/28.02.2013год. V-102, кв.18 1,010 402/24.06.2002г. 
ОС-
443/10.11.2017г. 
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34 с.Конево Минчо Грозев Манчев 77/28.02.2013год. VIII-98, кв.18 0,900 389/20.06.2002г. 
ОС-
443/10.11.2017г. 

35 с.Конево Минчо Грозев Манчев 77/28.02.2013год. VII-98, кв.18 0,900 388/20.06.2002г. 
ОС-
443/10.11.2017г. 

36 с.Конево Минчо Грозев Манчев 77/28.02.2013год. IX-98, кв.18 0,900 387/20.06.2002г. 
ОС-
443/10.11.2017г. 

37 с.Конево Минчо Грозев Манчев 77/28.02.2013год. X-97, кв.18 1,000 386/20.06.2002г. 
ОС-
443/10.11.2017г. 

38 с.Конево Минчо Грозев Манчев 77/28.02.2013год. XIII-98, кв.18 0,900 385/20.06.2002г. 
ОС-
443/10.11.2017г. 

39 с.Конево Минчо Грозев Манчев 77/28.02.2013год. XIV-98, кв.18 1,550 383/20.06.2002г. 
ОС-
443/10.11.2017г. 

40 с.Конево Минчо Грозев Манчев 77/28.02.2013год. XV-98, кв.18 0,900 382/20.06.2002г. 
ОС-
443/10.11.2017г. 

41 с.Конево Желка Илиева Георгиева 45/27.01.2013год. XVI-49,50,кв.7 0,730 398/21.06.2002г. 
ОС-
344/04.09.2017г. 

42 с.Конево Дамян Бойчев Господинов 75/28.02.2013год. VII, кв.28 5,250 421/24.06.2002г. 
ОС-
435/07.11.2017г. 

43 с.Конево Тодор Добрев Добрев 65/22.02.2013год. XIII-60, кв.5 1,600 374/20.06.2002г. 
ОС-
222/22.05.2017г. 

44 с.Конево Тодор Добрев Добрев 65/22.02.2013год. XV-59, кв.5 1,155 372/20.06.2002г. 
ОС-
222/22.05.2017г. 

45 с.Конево Тодор Добрев Добрев 65/22.02.2013год. XVI-59, кв.5 1,127 371/20.06.2002г. 
ОС-
222/22.05.2017г. 

46 с.Конево Тодор Добрев Добрев 65/22.02.2013год. XVII-59, кв. 5 1,265 370/20.06.2002г. 
ОС-
222/22.05.2017г. 

47 с.Лъвино Мустафа Ахмед Хасан 43/24.01.2013год. XI-106, кв.6 0,900 5885/26.05.2015г. 
ОС-
349/08.09.2017г. 

48 с.Лъвино Мустафа Ахмед Хасан 43/24.01.2013год. XII-106, кв.6 0,960 474/28.06.2002г. 
ОС-
349/08.09.2017г. 

49 с.Лъвино Дахил Мехед Дахил 28/11.01.2013год. VI-104,кв.6 0,975 448/26.06.2002г. 
ОС-
453/13.11.2017г. 

50 с.Лъвино Милко Маринов Иванов 86/21.03.2013год. I-107, кв.6 0,800 505/02.07.2002г. 
ОС-
452/13.11.2017г. 

51 с.Лъвино Милко Маринов Иванов 86/21.03.2013год. II-107, кв.6 1,120 506/02.07.2002г. ОС-
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452/13.11.2017г. 

52 с.Лъвино Милко Маринов Иванов 86/21.03.2013год. XIII-107, кв.6 0,840 507/02.07.2002г. 
ОС-
452/13.11.2017г. 

53 с.Подайва 
Неджатин Мустафов 
Исуфов 73/28.02.2013год. I, кв.12 1,300 4476/20.11.2009г. ОС-64/24.02.2017г. 

54 с.Подайва Бахри Фаик Тефик 74/28.02.2013год. VIII-6, кв.75 1,050 4478/20.11.2009г. ОС-45813.11.2017г. 

55 с.Подайва Илхан Мехмед Сюлейман 32/15.01.2013год. XII, кв.58 0,947 928/14.01.2003г. 
ОС-
459/13.11.2017г. 

56 с.Подайва Илхан Мехмед Сюлейман 32/15.01.2013год. XIII, кв.58 1,029 927/14.01.2003г. 
ОС-
459/13.11.2017г. 

57 с.Подайва Ирфан Мехмед Сюлейман 33/15.01.2013год. X, кв.58 1,006 930/14.01.2003г. 
ОС-
460/13.11.2017г. 

58 с.Подайва Ибрям Ефраимов Ибрямов 275/10.09.2013год. VIII-646, кв.58 1,378 932/14.01.2003г. 
ОС-
461/13.11.2017г. 

59 с.Подайва Фатме Гази Сали 69/27.02.2013год. I, кв. 81 1,012 4772/29.12.2010г. 
ОС-
462/13.11.2017г. 

60 с.Подайва Фатме Гази Сали 69/27.02.2013год. II, кв.81 1,011 4771/29.12.2010г. 
ОС-
462/13.11.2017г. 

61 с.Подайва Фатме Гази Сали 69/27.02.2013год. III, кв.81 1,011 4770/29.12.2010г. 
ОС-
462/13.11.2017г. 

62 с.Подайва Фатме Гази Сали 69/27.02.2013год. IV, кв.81 1,011 4769/29.12.2010г. 
ОС-
462/13.11.2017г. 

63 с.Подайва Фатме Гази Сали 69/27.02.2013год. V, кв.81 1,012 4768/29.12.2010г. 
ОС-
462/13.11.2017г. 

64 с.Подайва Фатме Гази Сали 132/09.04.2013г. VI, кв.81 1,012 4767/29.12.2010г. 
ОС-
462/13.11.2017г. 

65 с.Райнино Тихомир Филипов Атанасов 38/21.01.2013год. 61875.33.349 0,966 6436/15.05.2017г. 
ОС-
593/12.10.2016г. 

66 с.Райнино Надка Йорданова Лазарова 40/21.01.2013год. 61875.33.255 1,396 6435/15.05.2017г. 
ОС-
457/13.11.2017г. 

67 с.Средоселци Весиле Сали Яха 21/10.01.2013год. VI, кв.20 0,893 422/24.06.2002г. 
ОС-
456/13.11.2017г. 

68 с.Тодорово Айтен Исмаил Рафи 72/28.02.2013год. I-55, кв.8 0,850 886/02.01.2003г. 

ОС-
149/29.03.2017г. 
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69 с.Тодорово Айтен Исмаил Рафи 72/28.02.2013год. II-55, кв.8 0,911 887/01.01.2003г. 
ОС-
149/29.03.2017г. 

70 с.Яким Груево Яфес Азиз Юмер 26/11.01.2013год. XV-210, кв.22 1,071 968/27.01.2003г. 
ОС-
454/13.11.2017г. 

71 с.Яким Груево Рамадан Азиз Сюлейман 27/11.01.2013год. XVI-211,кв.22 1,598 963/27.01.2003г. 
ОС-
455/13.11.2017г. 

72 с.Яким Груево Равие Ахмед Реджеб 55/15.02.2013г. XIV-208,209, кв.22 3,313 970/27.01.2003г. 
ОС-
652/17.11.2016г. 

                

        общо 97,843     
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 ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общинтски съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

При спазване изискванията на ЗРР и ППЗРР, както и в изпълнение на Проект       

„Заедно за открито, отговорно и ефективно управление на Община Исперих“, Договор № 13-

13-120/08.11.2013 г., който се финансира от Оперативната програма „Административен 

капацитет“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз се изработи 

Общински план за развитие на Община Исперих, който  с Решение №396/ от 21.07.2014г.  е 

приет от ОбС Исперих. Общинският план за развитие /ОПР/ е документ за стратегическо 

планиране на устойчиво интегрирано местно развитие, същият е изготвен при спазване на 

Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на 

Република България 2012 – 2020 г., Регионални планове за развитие на регионите, Областни 

стратегии за развитие 2014 – 2020 г. и Общински планове за развитие 2014 – 2020 г. – 

одобрени със Заповед № РД – 02 – 14 – 2402 от 22.11.2011 г. на министъра на регионалното 

развитие и благоустройството / към момента министерство на регионалното развитие/. Той се 

приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината, с него се определят 

средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните 

характеристики и потенциалът на общината и стратегическите насоки за разработване на 

целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в областната 

стратегия за развитие. 

Съгласно член 33, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие /ППЗРР/, за реализацията на документите за стратегическо планиране по чл.9, ал.1, 

т.1-4 се извършва междинна оценка към средата на периода на тяхното действие. 

Mеждинната оценка представлява систематичен и обективен преглед на напредъка и 

преценка за ефективността на постигнатите резултати от изпълнението на Общинския план за 

развитие. Целта е да се подпомогне цялостното управление на ОПР, неговото актуализиране, 

ако е необходимо, а също и осигуряване на информация за подобряване на изпълнението на 

плана.  

 

Предлаганият доклад за междинна оценка на ОПР 2014-2020 г. е изготвен в 

съответствие с чл.33 от Закона за регионалното развитие и включва: 

 Цели, методи и дейности на междинната оценка на ОПР на Община Исперих; 

 Оценка на изпълнението на ОПР на Община Исперих; 

 Оценка на продължаващата уместност и съгласуваност на ОПР с плановие програмни 

стратегически документи на по високо равнище; 

 Индикатори за оценка; 

 Оценка на изпълнение на приоритетите и целите на ОПР; 

 Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР; 

 Оценка на степента на постижение на целите на ОПР; 

 Заключения и препоръки на междинната оценка; 

 Източници на информация; 

 

Мотивите за необходимостта от приемане на междинна оценка на Общинския план за 

развитие на Община Исперих за периода 2014-2020 година са следните:  
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 Изисквания, заложени в Закона за регионалното развитие /ЗРР/, Правилника за неговото 

прилагане и в Областната стратегия за регионално развитие: - чл. 33, ал.1 във връзка с чл. 9, т. 

4 от ЗРР и чл. 42 от ППЗРР; 

 Изпълнени дейности от Програмата за реализация на ОПР 2014-2020г. 

 

Съгласно чл. 42, ал.1 от ППЗРР, Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване 

от общинския съвет доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на 

изпълнението на общинския план за развитие. След утвърждаването му от Общински съвет 

Исперих и във връзка с чл.42,  ал. 2 от ППЗРР, докладът за резултатите от междинната оценка 

на изпълнението на Общинския план за развитие следва да бъде публикуван на страницата на 

Общината в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет. 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да приеме следното 

    

РЕШЕНИE: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 33, ал.1 /във връзка с чл. 9, ал.1, т. 4 от Закона за регионалното развитие и 

чл. 42 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет 

Исперих: 

 

 1. Приема Доклад за междинна оценка на Общинския план за развитие на Община 

Исперих за периода 2014-2020г. /Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата 

докладна записка/. 

 2. Възлага на Кмета на Община Исперих осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.  

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общинтски съвет Исперих. 

 Включването на тази докладна в дневния ред е също срочна и до края на годината 

трябва да приемем Доклада за междинна оценка на Общинския план за развитие на Община 

Исперих за периода 2014-2020г. 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група на 

ДПС. 

 Уважаеми г-н Кмет, 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми колеги, 

 Имам една препоръка към общинската администрация, която е изготвила доклада за 

междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020г. 

да корегира грешките допуснати в доклада.  

 / Представено бе в писменна форма, къде в доклада има допуснати фактически 

грешки/ 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общинтски съвет Исперих. 

 Отбелязваме, общинска администрация да корегира грешките допуснати в 

обстоятелстваната и част. В заключителната част имате ли възражения? 

 Заповядайте г-н Мюсреф. 
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 Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми г-н Кмет, 

 Уважаеми колеги, 

 След като се запознах с доклада за междинна оценка на Общинския план за развитие 

на Община Исперих за периода 2014-2020г. забелязах неточности, които предполагам че са 

правописни или фактически грешки. 

 На стр.21 думата трябва да е екологичност, има несъответствие на числата на стр. 51 за 

« МБАЛ – Исперих» капацитета  на леглата е посочен 110, а в стр. 67, а именнно в раздел « 

Здравеопазване»  е посочено  капацитет 98 легла. Нека да се обърне внимание и уточни. И на 

стр. 120 да се поправи техническата грешка Община Сливен. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общинтски съвет Исперих. 
 Благодаря. 

 Работната група е разгледала междината оценка доста задълбочено, дори и 

фактическите грешки се отчетоха. Ще се поправи в доклада всичко това. 

 Други предложения, мнения? 

 Преминаваме към гласуване. 

 

 

 

         Резултати от гласуването: 

 След проведеното явно  гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 25 25 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 № 451 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 33, ал.1 /във връзка с чл. 9, ал.1, т. 4 от Закона за регионалното развитие и 

чл. 42 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет 

Исперих: 

 

 1. Приема Доклад за междинна оценка на Общинския план за развитие на Община 

Исперих за периода 2014-2020г. /Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата 

докладна записка/. 

 2. Възлага на Кмета на Община Исперих осъществяването на всички дейности, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.  

/ Доклада за междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Исперих за 

периода 2014-2020г. е приложен на диск./ 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми колеги общински съветници, 

 Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното извънредно заседание на 

Общински съвет Исперих проведено на 29.12.2017 г.  и благодаря за присъстваието Ви. 

 

 

 Настоящия протокол се състави в три еднообразни  екземпляра по един за Областна 

администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за архива на 

Общински съвет Исперих 

 

 

 

 

 Адв. Даниел  Димитров Йорданов 
 Председател Общински съвет - Исперих 
 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  
 

 


