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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 57 
 

от проведено редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

30.04.2015г. от  10.00часа. 
 

 

Днес 30.04.2015г. / четвъртък / от 10.00 часа в заседателната залата  на Община 

Исперих се проведе редовно заседание на Общински съвет - Исперих. 

 

 

Заседанието на Общински съвет – Исперих започна работа с 23-ма регистрирали 

се общински съветника от общо 29. По уважителни причини  с предварително подадено 

уведомление отсъстват колегите: Мариян Топалов, Сали Мехмед, Адил Решидов и 

Нехрин Яшар, Турхан Ибрям. На заседанието присъства общинския съветник Осман 

Осман, но той няма да гласува поради това, че е в болничен. На днешното редовно  

заседание присъстват още Кмета на Община Исперих г-н Бейсим Басри, заместник 

кметовете г-жа Нехире Юмер и Илиян Дочков,  кметове по населени места и служители 

от общинска администрация. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

При наличието на 23-ма общински съветници е изпълнено изискването на чл.27, 

ал.3 от ЗМСМА, налице е необходимото мнозинство, можем да заседаваме редовно и 

да вземаме  законни решения, поради което откривам заседанието на Общински съвет- 

Исперих на  30.04.2015 година. 

 

/ Приложение поименен списък с положени подписи на общинските съветници 

присъствали на заседанието на ОбС – Исперих на 30.04.2015 г./ 

  

Преди да започнем заседанието искам да Ви уведомя, че в деловодството на 

Общински съвет – Исперих е постъпило заявление с № 283 от 29.04.2015г. от д-р 

Абдулах Заргар – Управител на „ МБАЛ – Исперих‖ ЕООД относно: Даване на 

съгласие на Общински съвет – Исперих за провеждане на процедура за последваща 

акредитация на  „МБАЛ – Исперих‖ ЕООД за цялостна медицинска дейност, отделните 

медицински и други дейности. 

Заявлението е разгледано и от ПК по „ Социални дейности и здравеопазване‖ и 

тя е готова със становище. 

Предлагам заявлението с № 283 от 29.04.2015г. от д-р Абдулах Заргар – 

Управител на „ МБАЛ – Исперих‖ ЕООД относно: Даване на съгласие на Общински 

съвет – Исперих за провеждане на процедура за последваща акредитация на  „МБАЛ – 

Исперих‖ ЕООД за цялостна медицинска дейност, отделните медицински и други 
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дейности да бъде включено за разглеждане на днешното заседание като т.10 от проекто 

дневния ред, тъй като докладната по т.9 е също внесена от Управитела на „МБАЛ – 

Исперих‖ и предлагам поредността в проекто дневния ред да бъде променена след т.9. 

предлагам т.10 в проекто дневния ред да бъде включено разглеждане на заявление с № 

283 от 29.04.2015г. от д-р Абдулах Заргар – Управител на „ МБАЛ – Исперих‖ ЕООД 

относно: Даване на съгласие на Общински съвет – Исперих за провеждане на 

процедура за последваща акредитация на  „МБАЛ – Исперих‖ ЕООД за цялостна 

медицинска дейност, отделните медицински и други дейности, т.10 да стане т.11, т.11 

да стане т.12 и т.н в така представения ви предварително проекто дневен ред. 

Имате ли други предложения, становища по направеното предложение. 

Няма. 

Предлагам да преминем към гласуване с така направеното предложение за 

промяна в проекто дневния ред и включването на заявление с № 283 от 29.04.2015г. от 

д-р Абдулах Заргар – Управител на „ МБАЛ – Исперих‖ ЕООД относно: Даване на 

съгласие на Общински съвет – Исперих за провеждане на процедура за последваща 

акредитация на  „МБАЛ – Исперих‖ ЕООД за цялостна медицинска дейност, отделните 

медицински и други дейности, като т.10 в дневния ред на заседанието, а т.10 да стане 

т.11, т.11 да стане т.12 и т.н. 

 

 

 ЗА                                -   23 

                                                                                   ПРОТИВ                    -     0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -     0  

                                                                                   ПРИЕМА СЕ! 

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи 

за 2015 г.  

 

2. Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Исперих в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху 

добавената стойност след извършено авансово плащане по договор  № 
17/321/01439 от 10.12.2013 г. „Рехабилитация на общински пътища на 
територията на община Исперих”,  по Мярка 321 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013г., сключен 
между ДФ „Земеделие” – РА и община Исперих. 
 

3.Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на Наредба за управление на дейностите с отпадъци и 

поддържане на чистотата на територията на Община Исперих 

 

4. Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на нова " Наредба за условията и реда за упражняване правата 

на собственост  на Община Исперих  в търговски дружества с общинско участие  в 
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капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на 

договори за съвместна дейност” на Община Исперих.  

 

5. Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на Проект на изменение и допълнение на Наредба № 11за 

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 

 

6. Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на нова "Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Исперих“ 

 

 

7. Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Исперих 
 

8. Докладна записка от Диана Малчева- Управител и Джанан Родоплу – Прокурист на 

ЕООД „ Общинска аптека‖ Исперих. 

Относно: Годишен счетоводен отчет за 2014 г. на ЕООД „ Общинска аптека” 

Исперих. 

 

9. Докладна записка от  д-р Абдулах Заргар Шабестари – Управител на „ МБАЛ – 

Исперих ЕООД. 

Относно: Приемане годишния  финансов  отчет на  дружеството за 2014 г. 

 

10. Разглеждане на заявление № 283 от 29.04.2015г. от д-р Абдулах Заргар – Управител 

на „ МБАЛ – Исперих‖ ЕООД. 

Относно: Даване на съгласие на Общински съвет – Исперих за провеждане на 

процедура за последваща акредитация на  „МБАЛ – Исперих‖ ЕООД за цялостна 

медицинска дейност, отделните медицински и други дейности. 

 

11. Докладна записка от  Дауд Себайдин Ибрям – Управител на „ Лудогорска слава‖ 

ЕООД. 

Относно: Приемане на годишния финансов отчет на „ Лудогорска слава‖ ЕООД. 

 

12. Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно:  Изменение на ПУП – ПР (улична регулация от ОК 6 до ОК 10), засягаща 

УПИ II-2608, кв. 3 по плана  на гр. Исперих без ЦГЧ 

 

13. Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземлен имот № 000 127, ЕКАТТЕ 32 874, 

местност  “Коджа Екиннлик” – землище гр. Исперих,  общ. Исперих, обл. Разград  

 

14. Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Изменение на ПУП – ПР / улична регулация от ОК 507 до ОК 509/, 

засягаща УПИ І, кв. 165а по плана на гр. Исперих – Промишлена зона. 
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15. Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на  Годишен доклад за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Исперих за 2014 г. 

 

16. Докладна записка от Илиян Дочков Дочков – заместник Кмет на Община Исперих. 

Относно: Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за 

закрила на детето - 2014 г. и приемане на Общинска програма за закрила на 

детето за 2015 г. 

 

17. Докладна записка от Илиян Дочков Дочков – заместник Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 

Исперих за 2016 г. 

 

18. Разглеждане на отчетите на читалищата  на територията на община Исперих за 

осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл.26а, ал.2 на 

Закона за Народните читалища за 2014 година. 

Докладва: Илиян Дочков Дочков – заместник Кмет на Община Исперих. 

  

19. Разглеждане на Молба с Вх. 106 от 21.04.2015г. от Емине Сабитова Керим от гр. 

Исперих, ж.к.  „ В. Априлов‖ бл. 6, вх.А, ет. 3, ап.9, общ. Исперих за отпускане на 

персонална пенсия на децата й Фераим Феим Ефраим и Ефраим Феим Ефраим. 

 

20. Изказвания, питания, становища и предложенияа на граждани. 

 

21. Разни.   

 

Преминаваме към разглеждане на докладните записки по така приетия дневен ред. 

 

 

 

 

ТОЧКА 1 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи 

за 2015 г.  

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 Във връзка с изпълнението на проект „Подобряване възможностите за 

долекуване на населението на община Исперих чрез модернизация на „МБАЛ 

Исперих‖ ЕООД, гр. Исперих‖ по договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG161PO001/4.1-05/2011/015 по Оперативна програма „Регионално развитие‖ е 

необходимо да се изпълнят допълнителни строително монтажни работи за 

пожароизвестителна система на болничното заведение на стойност 39 869 лева с 

включен ДДС. 

Също така е необходимо заложените по §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни 

материални активи‖ капиталови разходи за лъчезащита на рентгеновото отделение на 
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болничното заведение на обект „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване 

на общински лечебни заведения в общини извън градските агломерационни ареали‖ на 

стойност 33 596 лева с включен ДДС да се прехвърлят на обект „Капиталов трансфер за 

МБАЛ-Исперих ЕООД‖ по §55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови 

предприятия‖ 

Това налага да се направи актуализация на обект „Подкрепа за 

реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини 

извън градските агломерационни ареали‖, като се намали общата стойност на същия 

със 33 596 лева и се увеличи стойността на обект „Капиталов трансфер за МБАЛ-

Исперих ЕООД‖ със 73 465 лева.  

          Уважаеми общински съветници предлагам следните проекто решения: 

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

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

 

РЕШИ: 

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

както следва: 

 

1. Намалява стойността на обект „Подкрепа за реконструкция/обновяване и 

оборудване на общински лечебни заведения в общини извън градските агломерационни 

ареали‖ по §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи‖ с 33 596 лв., 

финансирани чрез собствени бюджетни средства. 

 

2. Увеличава стойността на обект „Капиталов трансфер за МБАЛ-Исперих 

ЕООД‖ по §55-01 с 73 465 лв., финансирани чрез собствени бюджетни средства за 

сметка на постъпленията по §40-00 „Постъпления от продажба на общински 

нефинансови активи‖. 

 

3. Намалява плана по §83-82 „Погашения по дългосрочни заеми‖ с  39 869 лв.  

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Въпроси към вносителя на докладната. 

 Няма. 

  

 Моля председателите на постояните комисии за становища. 

            Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно 

заседание с ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.  след разглеждане на докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище подкрепя докладната 

записка и същата да  бъде включена в дневния ред на заседанието.  

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от 

проведеното съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет‖,  ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.    след разглеждане на докладната с 6 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя докладната 

записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 
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            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по 

―Образование, култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖     към Общински съвет Исперих 

на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа „за‖, „против‖-не,  

„въздържали се‖-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя 

докладната записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от 

проведеното заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖ на 27.04.2015г. от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

    Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности 

и здравеопазване‖, ПК по ― ПУКИ‖  на 27.04.2015 от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по 

„Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, на ПК по 

―Стопански дейности и европейско развитие” ПК по ―Образование, култура и туризъм‖  

към  Общински съвет Исперих на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на 

докладната с 3 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

 

          Благодаря на председателите. 

  Моля общинските съветници да преминем към гласуване. 

  Гласуването е поименнно. Заповядайте. 

         

 

 
          СПИСЪК 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2011-2015 /г. 

редовна сесия на  30.04.2015г.– поименно гласуване 

 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи 

за 2015 г.  
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АДИЛ АХМЕД РЕШИДОВ  - - - - 

 2. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  за - -        п 
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 3. МАРИЯН КОСТОВ ТОПАЛОВ - - - - 

 4. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН за - - п 

 5. АЙШЕ МЕХМЕД СААР за - - п 

 6. АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ за - - п 

 7. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ за - - п 

 8. АХМЕД САДУЛОВ МЕХМЕДОВ за - - п 

 9.  БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД за - - п 

10. БЕЙТИ САЛИ АЛИ за - - п 

11. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ за - - п 

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ за - - п 

13. ДАРИНКА ПЕТРОВА РОМАНСКА за - - п 

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД за - - п 

15. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ за - - п 

16. НАТАЛИЯ ТОДОРОВА КАМЕНАРОВА за - - п 

17. НЕВИН ФИКРЕТ БАСРИ за - - п 

18. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР - - - - 

19. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ за - - п 

20. ОСМАН ИСЛЯМ ОСМАН - - - - 

21. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД за - - п 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА за - - п 

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД - - - - 

24. САМЕДИН САЛИМ САБИТ за - - п 

25. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ - - - - 

26. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ за - - п 

27. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА за - - п 

28. ХАСАН ШАБАН ХАСАН за - - п 

29. ЯЛЧЪН АЛИОСМАНОВ МЕХМЕДАЛИЕВ за - - п 

 

 

    ЗА                                -       23 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 498 

 

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

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

 

РЕШИ: 

 

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

както следва: 

 

1. Намалява стойността на обект „Подкрепа за реконструкция/обновяване и  

оборудване на общински лечебни заведения в общини извън градските агломерационни 
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ареали‖ по §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи‖ с 33 596 лв., 

финансирани чрез собствени бюджетни средства. 

 

2. Увеличава стойността на обект „Капиталов трансфер за МБАЛ-Исперих 

ЕООД‖ по §55-01 с 73 465 лв., финансирани чрез собствени бюджетни средства за 

сметка на постъпленията по §40-00 „Постъпления от продажба на общински 

нефинансови активи‖. 

 

3. Намалява плана по §83-82 „Погашения по дългосрочни заеми‖ с  39 869 лв.  

 

4. На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено 

на Кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седем 

дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  

 

 

 

 

ТОЧКА 2 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Исперих в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху 

добавената стойност след извършено авансово плащане по договор  № 
17/321/01439 от 10.12.2013 г. „Рехабилитация на общински пътища на 
територията на община Исперих”,  по Мярка 321 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013г., сключен 
между ДФ „Земеделие” – РА и община Исперих. 
 

             Гюнел Мюсреф -  Председател на Общински съвет – Исперих. 

              Заповядайте г-н Кмет. 

 

              Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

              Уважаеми общински съветници, 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за 

отпускане на финансова помощ № 17/321/01439 от 10.12.2013 г. по мярка 321 

"Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" за Проект 

„Рехабилитация на общински пътища на територията на община Исперих”, сключен 

между Община Исперих и ДФ „Земеделие‖ – Разплащателна агенция, седалище и адрес 

на управление гр. София, бул. „Цар Борис III‖ №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 

идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния 

директор, предлагам на Общинският съвет, да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1.  Упълномощава  кмета  на  община Исперих  Бейсим Басри Шукри  да  подпише  

Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
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„Земеделие‖   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  163 582,18 лв. (Сто шестдесет и 

три хиляди петстотин осемдесет и двa лв. и 18 ст.) за обезпечаване на 110 % от стойността 

на допустимия ДДС върху извършено авансово плащане по договор за отпускане на 

финансова помощ № 17/321/01439 от 10.12.2013 г.  по мярка 321 "Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони" за Проект „Рехабилитация на 
общински пътища на територията на община Исперих”, сключен между Община 

Исперих  и ДФ „Земеделие‖ – Разплащателна агенция. 

 

2. Възлага на кмета на Община Исперих да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор № 17/321/01439 от 10.12.2013 г. и да 

ги представи пред ДФ „Земеделие‖ – Разплащателна агенция. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 
 Въпроси към вносителя на докладната. 

 Няма. 

  

 Моля председателите на постояните комисии за становища. 

            Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно 

заседание с ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.  след разглеждане на докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище подкрепя докладната 

записка и същата да  бъде включена в дневния ред на заседанието.  

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от 

проведеното съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет‖,  ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.    след разглеждане на докладната с 6 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя докладната 

записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по 

―Образование, култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖     към Общински съвет Исперих 

на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа „за‖, „против‖-не,  

„въздържали се‖-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя 

докладната записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от 

проведеното заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖ на 27.04.2015г. от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

    Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности 

и здравеопазване‖, ПК по ― ПУКИ‖  на 27.04.2015 от 14.00ч. след разглеждане на 
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докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по 

„Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, на ПК по 

―Стопански дейности и европейско развитие” ПК по ―Образование, култура и туризъм‖  

към  Общински съвет Исперих на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на 

докладната с 3 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

 

          Благодаря на председателите. 

  Моля общинските съветници да преминем към гласуване. 

  Гласуването е поименнно. Заповядайте. 

         

 

 
          СПИСЪК 

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2011-2015 /г. 

редовна сесия на  30.04.2015г.– поименно гласуване 

 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Исперих в полза на ДФ 

„Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху 

добавената стойност след извършено авансово плащане по договор  № 
17/321/01439 от 10.12.2013 г. „Рехабилитация на общински пътища на 
територията на община Исперих”,  по Мярка 321 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013г., сключен 
между ДФ „Земеделие” – РА и община Исперих. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АДИЛ АХМЕД РЕШИДОВ  - - - - 

 2. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ  за - -        п 

 3. МАРИЯН КОСТОВ ТОПАЛОВ - - - - 

 4. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН за - - п 

 5. АЙШЕ МЕХМЕД СААР за - - п 

 6. АТАНАС ДОЧЕВ ПЕТКОВ за - - п 

 7. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ за - - п 

 8. АХМЕД САДУЛОВ МЕХМЕДОВ за - - п 

 9.  БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД за - - п 

10. БЕЙТИ САЛИ АЛИ за - - п 

11. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ за - - п 

12. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ за - - п 

13. ДАРИНКА ПЕТРОВА РОМАНСКА за - - п 

14. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД за - - п 

15. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ПАСКАЛЕВ за - - п 
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16. НАТАЛИЯ ТОДОРОВА КАМЕНАРОВА за - - п 

17. НЕВИН ФИКРЕТ БАСРИ за - - п 

18. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР - - - - 

19. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ за - - п 

20. ОСМАН ИСЛЯМ ОСМАН - - - - 

21. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД за - - п 

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА за - - п 

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД - - - - 

24. САМЕДИН САЛИМ САБИТ за - - п 

25. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ - - - - 

26. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ за - - п 

27. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА за - - п 

28. ХАСАН ШАБАН ХАСАН за - - п 

29. ЯЛЧЪН АЛИОСМАНОВ МЕХМЕДАЛИЕВ за - - п 

 

 

    ЗА                                -       23 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 499 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за 

отпускане на финансова помощ № 17/321/01439 от 10.12.2013 г. по мярка 321 

"Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" за Проект 

„Рехабилитация на общински пътища на територията на община Исперих”, сключен 

между Община Исперих и ДФ „Земеделие‖ – Разплащателна агенция, седалище и адрес 

на управление гр. София, бул. „Цар Борис III‖ №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 

идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния 

директор, предлагам на Общинският съвет, да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1.  Упълномощава  кмета  на  община Исперих  Бейсим Басри Шукри  да  подпише  

Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 

„Земеделие‖   –   Разплащателна  агенция  в  размер  на  163 582,18 лв. (Сто шестдесет и 

три хиляди петстотин осемдесет и двa лв. и 18 ст.) за обезпечаване на 110 % от стойността 

на допустимия ДДС върху извършено авансово плащане по договор за отпускане на 

финансова помощ № 17/321/01439 от 10.12.2013 г.  по мярка 321 "Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони" за Проект „Рехабилитация на 
общински пътища на територията на община Исперих”, сключен между Община 

Исперих  и ДФ „Земеделие‖ – Разплащателна агенция. 
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2. Възлага на кмета на Община Исперих да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор № 17/321/01439 от 10.12.2013 г. и да 

ги представи пред ДФ „Земеделие‖ – Разплащателна агенция. 

  

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

Областния управител на област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  

 

 

ТОЧКА 3 
Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на Наредба за управление на дейностите с отпадъци и 

поддържане на чистотата на територията на Община Исперих 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Басри. 

 

Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми г-н Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

С приемането и обнародването на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 

53 от 13.07.2012 г.), са приети нови задължения и отговорности за органите на местното 

самоуправление и местните администрации в областта на разделното събиране на 

отпадъци и поетапно постигане на целите по рециклиране  и оползотворяване на 

битови отпадъци. 

Съгласно чл.22, ал.1 от ЗУО общинският съвет приема наредба, с която 

определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и 

строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово 

разпространени отпадъци на територията на на общината.  

Наредбата е подзаконов нормативен акт по прилагането на ЗУО. 

Прилагането на новата наредба не предвижда финансови разходи за общината 

различни от установените такива със ЗУО. 

Изготвеният проект на Наредба е съобразен с изискванията на Българското 

законодателство. На основани чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове проектът е 

публикуван на интернет страницата на Община Исперих и в изпълнение на чл.76 и 

чл.77 от АПК се проведе публично обсъждане. 

Предлагам следните проекто решения: 

 

На основание чл. 21, ал.2 и във връзка с чл.21, т. 23 от ЗМСМА, чл.26 ал.2 и чл.28 от 

ЗНА, чл.76 ал.3 във връзка с чл.77 от АПК и чл.22,ал.1 от Закон за управление на 

отпадъците предлагам  Общински съвет – Исперих да приеме следните проекто 

решения: 
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1. Приема Наредба за управление на дейностите с отпадъци и поддържане на чистотата 

на територията на Община Исперих 

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

ал.3 от АПК действия. 

Благодаря. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Моля председателите на постояните комисии за становища. 

            Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно 

заседание с ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.  след разглеждане на докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище подкрепя докладната 

записка и същата да  бъде включена в дневния ред на заседанието.  

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от 

проведеното съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет‖,  ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.    след разглеждане на докладната с 6 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя докладната 

записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по 

―Образование, култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖     към Общински съвет Исперих 

на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа „за‖, „против‖-не,  

„въздържали се‖-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя 

докладната записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от 

проведеното заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖ на 27.04.2015г. от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

    Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности 

и здравеопазване‖, ПК по ― ПУКИ‖  на 27.04.2015 от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по 

„Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, на ПК по 

―Стопански дейности и европейско развитие” ПК по ―Образование, култура и туризъм‖  

към  Общински съвет Исперих на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на 

докладната с 3 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 
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комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

 

          Благодаря на председателите. 

  Имате ли въпроси, предложения, становища по докладната. 

  Няма. Моля общинските съветници да преминем към гласуване. 

   

 

 

 

   ЗА                                -       23 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 500 

 

На основание чл. 21, ал.2 и във връзка с чл.21, т. 23 от ЗМСМА, чл.26 ал.2 и чл.28 от 

ЗНА, чл.76 ал.3 във връзка с чл.77 от АПК и чл.22,ал.1 от Закон за управление на 

отпадъците 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема Наредба за управление на дейностите с отпадъци и поддържане на чистотата 

на територията на Община Исперих. 

 

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

ал.3 от АПК действия. 

 

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областен 

управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 

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

Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 

НАРЕДБА 

№ 25 

за управление на дейностите с отпадъци и поддържане на чистотата на 

територията на Община Исперих 
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ГЛАВА ПЪРВА 
 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.1. (1) С настоящата наредба се определят условията и реда за поддържането и 

опазването на чистотата в обществените места на територията на Община Исперих, 

чрез регламентиране на права, задължения, мерки и дейности за предотвратяване или 

намаляване образуването на отпадъци, както и на вредното им въздействие  върху 

човешкото здраве и околната среда. 

  

(2) Наредбата урежда правата и задълженията на местната власт, физическите и 

юридическите лица във връзка с изхвърлянето, събирането(включително и разделното), 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и 

строителни отпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространени отпадъци на 

територията на Община Исперих 

  (3) Наредбата определя размера на глобите и санкциите, на които подлежат 

физическите и юридическите лица при неспазване на разпоредбите й от страна на 

същите. 

    (4) Наредбата е задължителна за всички лица, които живеят или временно пребивават 

на територията на община Исперих, както и за юридическите лица, осъществяващи 

дейност на нейна територия. Разпоредбите на Наредбата са задължителни също така за 

организациите и учрежденията, развиващи дейност на територията на община Исперих. 

Чл.2  Тази наредба се прилага за: 

1.Битови отпадъци; 

2.Опасни отпадъци генерирани от бита; 

3.Строителни отпадъци; 

4.Биоразградими отпадъци; 

5. Масово разпространени отпадъци: 

а) Отпадъци от опаковки(Ооп); 

б) излязло от употреба електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО); 

в) негодни за употреба батерии и акумулатори(НУБА); 

г) излезли от употреба гуми (ИУГ); 

д) отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 

е) излезли от употреба моторни превозни средства(ИУМПС) 
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6. Отпадъци от черни и цветни метали. 

Чл.3 Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци са длъжни да прилагат следния 

приоритетен ред(йерархия) при управлението им: 

1. Предотвратяване на образуването на отпадъци; 

2. Подготовка за повторна употреба; 

3. Рециклиране; 

4. Друг вид оползотворяване; 

5. Обезвреждане(депониране). 

Раздел I 

Права и задължения на кмета на общината 

  Чл.4 (1) Кметът на общината организира управлението на битовите и строителните 

отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО) и настоящата Наредба.  

(2) Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови 

отпадъци се обслужва от лица, на които е предоставено право да извършват дейности 

по чл. 35 от ЗУО по събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на 

отпадъците.  

(3) Кметът на общината е отговорен за:  

1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци (контейнери, кофи за 

смет, кошчета за отпадъци и други);  

2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 

инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;  

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

от населените места, предназначени за обществено ползване;  

4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 

битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или 

обезвреждане на битови отпадъци; 

5. организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 

отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на община 

Исперих;  

6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за 

следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;  

7. организиране на дейностите по разделно събиране на масово разпространени 

отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите 

елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово 

разпространени отпадъци;  

8. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на 

наредбите регламентиращи разделното събиране, повторната употреба, рециклиран 

и/или оползотворяване на масово разпространени отпадъци и предаването им за 

оползотворяване и/или обезвреждане;  
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9. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. 

определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно 

събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;  

10. осигуряването на площадки при необходимост за безвъзмездно предаване на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни 

отпадъци и други;  

11. почистването от отпадъци на общинските пътища;  

12. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, 

стъкло, хартия и картон на територията на общината;  

13. разработването и изпълняването на програма за управление на отпадъците за 

територията на община Исперих.  

14. определяне със заповед границите на районите, включени в системата на 

организирано поддържане на чистотата, вида на услугите, които ще се извършват в 

съответния район, и честотата на сметоизвозване до 30 октомври на предходната 

година.  

15. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места 

и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.  

16. използва разнообразни форми и средства за информиране на физическите и 

юридическите лица, относно прилагането на разпоредбите за управление на 

отпадъците.  

(4) Кметът на общината може да упълномощава кметовете на кметства и кметските 

наместници на населените места, както и отговорните длъжностни лица от общинска 

администрация за изпълнение на правата и задълженията си по ал.1. 

Раздел II 

Права и задължения на физическите и юридически лица 

Чл. 5. Физическите и юридически лица на територията на община Исперих имат 

право:  

1. Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на 

дейностите по третиране на отпадъците и поддържането на чистотата; 

2. Да сигнализират общинската администрация за нарушения на разпоредбите на 

ЗУО и настоящата Наредба;  

3. Да сигнализират общинската администрация за неизпълнение или 

некачествено изпълнение на задълженията на контролните органи и лицата, 

извършващи дейностите по третиране на отпадъците и поддържане на чистотата 

на територията на общината.  

 

 Чл. 6. Физическите и юридически лица на територията на община Исперих са длъжни:  

1. Да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове, като не 

допускат разпиляване на отпадъци извън тях;  

2. Да опазват и поддържат чистотата на територията на собствените или наетите 

от тях имоти, независимо дали последните са застроени или незастроени;  

3. Да почистват, включително от сняг и лед, и поддържат чистотата на 

съответните прилежащи терени към сградите, дворните места и други имоти, 

които притежават или стопанисват;  
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4. Да почистват и поддържат чистотата на терените, общинска собственост, 

които ползват за търговска дейност на открито, включително да осигуряват 

необходимия брой съдове за отпадъци;  

5. Да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за третиране на всеки 

конкретен вид отпадък;  

6. Да съдействат на контролните органи при изпълнение на техните задължения 

в случай на констатиране на нарушения.  

 

Чл. 7. Забранява се:  

1. Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места;  

2. Смесването на различни фракции от оползотворими компоненти, както и 

смесването на оползотворими и неоползотворими компоненти в съдовете 

(местата) за разделно събиране на отпадъци;  

3. Изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения 

за обществено хранене, административни и жилищни сгради в уличните 

кошчета за отпадъци;  

4. Изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци извън определените за целта места;  

5. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от производствени 

и селскостопански дейности;  

6. Изваждането на отпадъци от съдовете и кошчетата, включително и от 

съдовете за разделно събиране;  

7. Изхвърлянето в съдовете и кошчетата на отпадъци с потенциално висок 

екологичен и здравен риск, както и на такива, които биха могли да доведат до 

увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника (в 

т.ч. едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, 

токсични, медицински и други);  

8. Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет, както и изхвърлянето 

на незагасена жар;  

9. Изгарянето на всякакви видове отпадъци, освен в случаите, когато изгарянето 

се извършва в специализирани съоръжения за експлоатация, за които са 

издадени съответните разрешения;  

10. Изхвърлянето на отпадъци от балконите и прозорците на жилищните сгради; 

11. Разместването на съдове за отпадъци без съответното изрично разрешение от 

компетентни служители на общинската администрация;  

12. Паркирането на превозни средства по начин, който би попречил на 

събирането и извозването на отпадъците;  

13. Поставянето на афиши, съобщения, реклами и др. върху съдове за отпадъци, 

както и изписването на знаци, символи и текстове по тях;  

14. Изхвърлянето на излязло от употреба електричество и електронно 

оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти в съдовете за битови отпадъци, както и смесването на 

горните с други видове отпадъци;  

15. Неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на негодни за употреба 

акумулатори, както и неконтролираното освобождаване, изхвърляне и/или 

изливане на електролит от негодни за употреба акумулатори;  

16. Събирането на негодни за употреба акумулатори без електролит освен в 

случаите, когато същите са били повредени по независещи от лицето, 

извършващо събирането, обстоятелства;  

17. Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в 

повърхностни и подземни води и в канализационната система;  



 19 

18. Съхраняване или изхвърляне на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти, водещо до замърсяване на земята и почвата;  

19. Свободното придвижване на селскостопански животни по улиците, 

тротоарите, парковете, градините, детските площадки и зелените площи, освен 

по определените за тази цел маршрути;  

20. Оставяне на открито на трупове на умрели животни и птици.  

21. Изхвърлянето и натрупването на земни маси, отпадъци от строителна и 

селскостопанска дейност, оборска тор, трупове на животни и птици в съдовете 

за битови отпадъци, около тях и на местата за обществено ползване, а също и 

край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета, и 

всички комуникации, свързващи отделните имоти.  

22. Транспортирането на материали, продукция, стоки, отпадъци и др. през и в 

гр. Исперих и другите населени места в общината от транспортни средства без 

съответно оборудване (с брезенти, мрежи), надлежно уплътнени и с почистена 

ходова част с цел предотвратяване на разпиляване и разпрашаване на 

транспортираните материали.  

23. Транспортирането на пожароопасни и взривоопасни вещества и материали в 

необорудвани за целта специални МПС.  

24. Складирането на строителни и др. материали на тротоарите и уличните 

платна.  

25. Оставянето на непочистени тротоарни и улични площи след прибиране на 

стоварените строителни материали от собственикът им. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

Управление на битовите отпадъци 

Чл.8 Дейностите по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и 

обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи съответното 

разрешение по чл.35, ал.1 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО). 

Чл.9 Отговорни за събирането, транспортирането и обезвреждането на битовите 

отпадъци, за почистването на териториите за обществено ползване са юридическите 

лица, на които общината е възложила чрез договор изпълнението на съответните 

дейности.  

 

Чл.10 Лицата по чл.4 са длъжни: 

1. Да изпълняват дейностите, предмет на сключените договори, качествено, в 

съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и 

стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания;  

2. Да изготвят и съгласуват с общинската администрация цялостната технологична и 

организационна схема на работа, в т.ч. местоположението на съдовете за битови 

отпадъци и маршрутите за обслужването им, вида и количеството на използваната 

техника за всеки конкретен район и дейност, графиците за извършване на дейностите 
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по почистване на обществените места, събиране и транспортиране на битови отпадъци, 

измиване и дезинфекция на съдовете за битови отпадъци. 

3. Да съгласуват с общинската администрация всякакви промени в технологичната и 

организационна схема на работа;  

4. В случаи на аварии и/или обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на 

дейността, незабавно да уведомяват общинската администрация и да предприемат 

необходимите действия за максимално бързото възстановяване на нормалния цикъл на 

работа;  

5. Да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнение на възложените 

дейности материално-техническа база (машини, съоръжения, съдове за битови 

отпадъци и др.);  

6. Да не допускат образуване на замърсявания при изпълнението на възложените им 

дейности;  

7. Да упражняват вътрешен контрол при изпълнение на дейностите, които извършват.  

8. Да водят отчет съгласно изискванията на Наредба № 2 / 2013 г. за реда и образците, 

по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 

водене на публични регистри (ДВ, бр.86 / 01.10.2013 г.). 

 

Чл.11  Лицата по чл. 4 имат право: 

1. Да предлагат промени в технологичната и организационна схема на работа, целящи 

подобряване качеството на извършваните от тях дейности;  

 

2. Да подават сигнали до общинската администрация за нарушения по смисъла на тази 

наредба и ЗУО, независимо от техните извършители.  

Чл.12 За услугите по събиране, извозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или 

други съоръжения и поддържане чистотата на местата за обществено ползване, 

извършвани на територията на общината, данъчно задължените лица заплащат такса 

―битови отпадъци‖ по реда, определен в Закона за местните данъци и такси, и 

Наредбата № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Исперих. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

Управление на биоразградимите отпадъци 

Чл.13 Кметът на Община Исперих организира разделното събиране и съхраняването на 

битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на 
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необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и 

предаването им за компостиране или анаеробно разграждане. 

Чл.14 (1) Биоотпадъците от от поддържането на обществени площи, паркове и градини 

се събират разделно. 

(2) Биоотпадъците по ал.1, както и отпадъците от зелените площи към търговски 

обекти, производствени, стопански и административни сгради се третират чрез 

компостиране или аеробно разграждане, или се изхвърлят в съдове за разделно 

събиране на биоразградими отпадъци по начин, който осигурява висока степен на 

защита на околната среда. 

(3) Дейностите по ал.1 и 2 се извършват при спазване на изискванията на Закона за 

управление на отпадъците(ЗУО). 

Чл.15 Забранява се: 

1. Неконтролираното изгаряне на биоотпадъци; 

2. Депонирането или обезвреждането на биоотпадъците по какъвто и да е друг 

начин в случай, че могат да бъдат рециклирани и оползотворени на територията на 

страната; 

3. Смесването на разделносъбрани биоотпадъци с други видове отпадъци; 

4. Изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови 

отпадъци; 

5. Изхвърляне на биоразградими отпадъци в контейнери за отпадъци от опаковки. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

Управление на производствени и опасни отпадъци 

Чл.16 Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци, се 

третират:  

1. от причинителя, в негови собствени съоръжения, съгласно одобрен от 

съответните компетентни органи проект на производствената дейност;  

2. от лицата, на които е дадено разрешение съгласно ЗУО;  

3. от оператори, притежаващи комплексно разрешително, издадено по реда на 

Закона за опазване на околната среда.  

 

Чл.17 Лицата, заявители на разрешение за строеж, едновременно с документите по чл. 

144, ал. 1 от ЗУТ, представят и информация за количеството и вида на 

производствените и опасните отпадъци, които ще се образуват след реализация на 

инвестиционния проект.  

Чл.18 Лицата, чиято дейност е свързана с образуване и/или третиране на 

производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение по 

чл.67 от ЗУО са длъжни:  

1. да водят отчетни книги, заверени от съответната РИОСВ;  

2. да изготвят годишни отчети по отпадъците, екземпляр от които да представят в 

общинска администрация до 31 март на следващата година;  
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3. да предприемат мерки за несмесване на опасните отпадъци с други отпадъци, 

вещества или материали.  

Чл.19 Всички разходи за третиране и транспортиране на производствените и опасни 

отпадъци са за сметка на притежателя им, ако друго не е договорено. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

Управление на строителните отпадъци и излишни земни маси 

Чл.20 (1) Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и от 

премахването на строежите се извършват от възложителя на строежа или от 

собственика на строителните отпадъци, или от друго лице, отговарящо на изискванията 

на чл. 35 от ЗУО, въз основа на писмен договор.  

(2) Транспортирането на строителните отпадъци се извършва въз основа на 

разрешително по образец на общината, издадено по искане на лицата по ал.1 от кмета 

на общината или определено с негова заповед длъжностно лице.  

(3) Извозването на земни маси от изкопни работи на строежите се извършва по реда на 

ал.2, с изключение на хумусния слой.  

(4) В особени случаи, при издаване на разрешителното по ал.2, кметът на общината 

може да определи конкретен маршрут за транспортиране на отпадъците до депото, да 

укаже начина на депониране и/или да определи инсталация/съоръжение за тяхното 

третиране.  

 

Чл.21 Превозването на строителни материали, земни маси и отпадъци се извършва с 

превозни средства, снабдени с контейнери или добре уплътнени каросерии и 

покривало.  

 

Чл.22 В седемдневен срок след завършване на строителство, собственикът 

(инвеститорът) е длъжен да възстанови първоначалния вид на площадките използвани 

за съхраняване на строителните материали или отпадъци.  

 

Чл.23 При извършване на строителни, изкопни или ремонтни работи, не се допуска 

замърсяване по какъвто и да е начин (напр. излизане от строителната площадка на 

камиони с мръсни гуми, товаро-разтоварни работи, складиране на строителни 

материали и отпадъци, замърсяване от работниците, работещи на строителната 

площадка и др.) на улиците, тротоарите и други територии за обществено ползване 

извън границите на строителната площадка и/или извън границите на имота.  

 

Чл.24 Забранява се въвеждането в експлоатация по реда на Закона за устройство на 

територията на строежи без наличие на разрешение, комплексно разрешително или 

регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за дейности с отпадъци, когато такъв се 

изисква.  

 

Чл.25 Строителство, разрушаване на законни сгради и съоръжения и доброволно 

премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи 

сигурността строежи се извършва по начин, осигуряващ последващо оползотворяване, 
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в т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в съответствие с изискванията 

на наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО.  

(2) При строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно премахване на 

незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи 

възложителят носи отговорност за изпълнението на целите, свързани с подготовка за 

повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от строителни 

отпадъци, съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗУО.  

(3) Принудително премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или 

застрашаващи сигурността строежи се извършва от собственика или изпълнителя на 

разрушаването селективно по материали.  

(4) Кметът на Общината отговоря за предаване на отделените строителни отпадъци при 

принудително премахване на строежи от органите на общинската администрация, както 

и за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни 

материали, включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по 

транспортиране и третиране.  

(5) Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на 

строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, 

са за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или 

съоръжението. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и 

протокол за извършените разходи за дейностите по транспортиране и оползотворяване 

на отпадъците кметът на съответната община подава заявление за издаване на заповед 

за незабавно изпълнение за събиране на вземането от задължените лица по реда на 

чл.417, т.2 от Гражданския процесуален кодекс.  

 

Чл.26 (1) Възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла на §5, т.40 от 

допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, с изключение на 

текущи ремонти, и възложителят на премахването на строежи, съвместно изготвят план 

за управление на строителните отпадъци в обхват и съдържание, определени с 

наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО. 

(2) Изискването по ал. 1 не се прилага:  

1. при разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв. м;  

2. при реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с 

РЗП, по-малка от 500 кв. м;  

3. при строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м;  

4. при разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, 

когато тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган.  

(3) Планът по ал. 1 се включва в обхвата на инвестиционните проекти по глава oсма от 

Закона за устройство на територията, а за обектите, за които не се изисква одобрен 

инвестиционен проект, се изготвя като самостоятелен план.  

(4) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице одобрява или 

мотивирано отказва одобрение на планове за управление на строителните отпадъци за 

обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект  

(5) Изпълнението на плана за управление на строителните отпадъци и състоянието на 

обектите се установяват с отчет до кмета на общината, в който се описва изпълнението 

на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци, като се прилагат 

и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на 

лица притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на 

дейности с отпадъци. 
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ГЛАВА ШЕСТА 

Управление на дейностите по третиране на масово разпространени отпадъци 

Раздел I. Общи положения  

Чл.27 Масово разпространените отпадъци (МРО) са отпадъци, които се образуват след 

употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и 

поради своите характеристики изискват специално управление. 

Чл. 28 (1) Масово разпространени отпадъци са: 

1. Отпадъци от опаковки(Ооп); 

2. излязло от употреба електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО); 

3. негодни за употреба батерии и акумулатори(НУБА); 

4. излезли от употреба гуми(ИУГ); 

5. отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 

6. излезли от употреба моторни превозни средства(ИУМПС) 

(2) Масово разпространените отпадъци се събират разделно от другите отпадъци 

и не се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци. 

Чл.29 Кметът на Община Исперих организира дейностите по разделно събиране на 

масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци, като определя местата за 

разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за 

предаване на масово разпространени отпадъци. 

Чл.30 Отговорността за организиране управлението на масово разпространени 

отпадъци се поема от производителя на продукта, в резултат на чиято употреба се 

образуват отпадъците, при условията на закона.  

 

Чл.31 (1) Изискванията към продуктите, след чиято употреба се образуват масово 

разпространени отпадъци, редът и начините за тяхното разделно събиране, повторна 

употреба, рециклиране и/или оползотворяване, включително целите за разделно 

събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване, се определят с 

наредби на Министерския съвет.  

(2) Производителите, в т.ч. лицата, пускащи на пазара в Република България продукти, 

след чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, носят разширена 

отговорност, която има за цел насърчаване на повторната употреба, рециклирането и 

оползотворяване на тези отпадъци.  

(3) Способите за оползотворяване на отпадъци по ал.2 включват приемането на върнати 

продукти и на отпадъците, останали след употребата на тези продукти, последващото 

управление на отпадъците и финансовата отговорност за тези дейности, както и 
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задължения за предоставяне на информация на обществеността в каква степен 

продуктът може да бъде употребен повторно и рециклиран. 

(4) При прилагане на разширената отговорност на производителя се взема предвид 

цялостното въздействие върху околната среда, човешкото здраве и въздействието в 

социален аспект, с оглед необходимостта от гарантиране на доброто функциониране на 

пазара.  

(5) Разширената отговорност на производителя се прилага независимо от отговорността 

за управление на отпадъците, предвидена в този закон, и без да се засягат разпоредбите, 

определящи изисквания към определени групи отпадъци или продукти.  

 

Чл. 32 (1) Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват 

масово разпространени отпадъци, отговарят за разделното им събиране и третиране, 

както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, 

рециклиране и/ или оползотворяване.  

(2) Лицата по ал. 1 изпълняват задълженията си:  

      1. индивидуално, или  

      2. чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.  

(3) В случай, че изпълняват задълженията си индивидуално, лицата по ал. 1, както и 

всички техни дистрибутори, включително лицата, извършващи продажба до крайните 

потребители, са задължени да приемат обратно на мястото на продажбата отпадъците, 

образувани в резултат на употребата на съответните продукти.  

(4) Лицата по ал.1 могат да изпълняват задълженията си индивидуално след получаване 

на разрешение по реда на глава пета, раздел III от Закона за управление на отпадъците.  

(5) В случай, че изпълняват задълженията си чрез колективни системи след сключване 

на договор с организация по оползотворяване, притежаваща разрешение, издадено по 

реда на глава пета, раздел III от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.  

(6) Лицата по ал. 1 могат да променят организацията по ополозотворяване, чрез която 

изпълняват задълженията си, само след като прекратят договора си с нея. При 

сключването на нов договор с друга организация по ополозотворяване задълженото 

лице е длъжно да представи копие от уведомлението за прекратяване на договора си с 

предходната организация.  

(7) Лицата по ал. 1 не могат да участват по едно и също време в повече от една 

организация за един и същ отпадък. 

 

Раздел II. Управление на дейностите относно отпадъците от опаковки 

 

Чл.33 Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирани от 

организациите по оползотворяване и кметовете на общините, задължително включват 

курортните населени места и всички населени места с население повече от 5 000 

жители. 

Чл. 34 (1) "Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки" е конкретният 

начин на организация за събирането на отпадъци от опаковки, който включва най-

малко следните елементи: съдове за разделно събиране, поставени на улиците; 

събиране в съдове, поставени при домовете; събиране в съдове, поставени в местата на 

продажба; транспортни средства, необходими за тяхното обслужване; площадки и 
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съоръжения за предварително третиране със заявен и доказан капацитет (техника и 

персонал) и производителност, обезпечаваща преработката на количествата разделно 

събрани отпадъци от опаковки.  

(2) Като допълнителен елемент системата може да включва и чували за разделно 

събиране с ежедневно или периодично организирано събиране от тротоара, в т.ч.:  

1. зелени, жълти и/или сини съдове за събиране на отпадъци от опаковки от 

домакинствата, различни от тези за битови отпадъци, като се осигурява минимален общ 

обем на съдовете за всеки 400 жители - съдове с минимален общ обем 3 300 л.;  

2. цветни съдове за събиране на отпадъци от търговски, производствени и 

административни обекти;  

3. площадка за извършване на дейностите по предварително третиране на разделно 

събраните отпадъци от опаковки, отговаряща на всички изисквания съгласно Наредбата 

по чл.43, ал.1 от ЗУО; една площадка може да обслужва няколко системи за разделно 

събиране;  

4. съоръжения за предварително третиране на отпадъци от опаковки, разположени на 

площадката по т.3, в т.ч. инсталации за сепариране на отпадъци, специализирана и 

транспортна техника, обезпечаваща функционирането на съоръженията за 

предварително третиране; едно съоръжение може да обслужва няколко системи за 

разделно събиране, като всяко съоръжение за предварително третиране на отпадъци от 

опаковки трябва да отговаря на следните изисквания:  

а) да е издадено разрешение за въвеждане в експлоатация на съоръжението от 

съответния компетентен орган;  

б) капацитетът на сепариращата инсталация да обезпечава и отговаря на нуждите и да 

покрива обемите на конкретната система/системи за разделно събиране, които 

обслужва, както и технически да осигурява отделно сепариране на всички основни 

видове отпадъци от опаковки, събрани в специално разположените съдове, но не по-

малко от следните видове отпадъци от опаковки по материали:  

аа) хартия и картон, разделени най-малко на следните фракции: отпадъци от 

вълнообразен картон, смесена хартия  

бб) стъкло  

вв) полимерни материали:  

гг) метали – черни и цветни  

 

Чл.35 В населените места по чл. 33, съдовете за разделно събиране се разполагат до 

съдовете за събиране на битови отпадъци.  

Чл.36 (1) Отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от 

търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, се събират 

разделно и предават в съответствие с Наредбата за опаковките и отпадъците от 

опаковки (ДВ, бр.85 / 6.11.2012 г.). 

(2) Собствениците и ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 

административни сгради в населените места са длъжни да събират разделно отпадъците 

по ал.1 и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително 

или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и/или с организация по 

оползотворяване. 
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Чл.37 Кметът на общината:  

(1) Отговаря за разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината 

най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и 

стъкло;  

(2) Осигурява информация на обществеността за местата и съществуващите системи за 

разделно събиране на отпадъци чрез интернет страницата на общината, както и по друг 

подходящ начин.  

 

(3) Подържа регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, 

хартия и картон на територията на съответната община;  

 

Чл.38 (1) Кметът на общината изпълнява задълженията по чл.19, ал.3, т.7 от ЗУО 

относно отпадъците от опаковки, като сключва договори за изграждане на система за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината, при 

минимални параметри на системата, съгласно чл.34 и чл.35, с:  

 

1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на 

глава пета, раздел III от ЗУО, и/или  

2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда 

на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, 

транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на 

съответната община, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, 

раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).  

 

(2) Кметът на общината определя местата за разполагане на елементите от системата за 

събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината, в т.ч. разполагането на 

съдове за събиране на битови отпадъци и съдове за разделно събиране, в съответствие с 

минималните критерии по чл.34 и при спазване на изискванията по чл.35.  

 

(3) Кметът изпълнява задълженията си по ал.1, т.2 в случай на писмен отказ от всички 

организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки да сключат договор за 

изграждане и обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на 

територията на съответната община.  

 

(4) С договорите по ал.1 се уговарят задълженията на страните по изпълнението и 

отчитането на целите за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване.  

 

(5) Кметът на общината осигурява и организира прилагането на подходящи мерки за 

недопускане на посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки.  

 

(6) Кметът на общината съдейства при подготовката и провеждането на разяснителните 

кампании на организациите по оползотворяване. 

 

(7) В случаите, по ал.1, т.2, системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки 

осигуряват елементите съгласно чл.34.  

 

(8) Кметът на общината отговаря за това, контейнерите за битови отпадъци да не се 

дублират по цвят с тези за отпадъци от опаковки. 
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Раздел III.  Управление на дейностите по третиране на излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) 

 

Чл. 39 (1) Дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, преработване и/или 

обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) 

се извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.67 от ЗУО.  

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с 

разпоредбите на Наредбата за излязлото от употреба ЕЕО (Обн. ДВ. бр.100 от 19 

Ноември 2013г.), и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци (ДВ, бр. 29 /1999 г.).  

 

Чл.40 (1) Кметът на Община Исперих:  

1. оказва съдействие на организациите по оползотворяване и на лицата, които 

изпълняват задълженията си индивидуално, в т. ч. определя местата за разполагане на 

необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на 

ИУЕЕО;  

2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно 

събиране на ИУЕЕО по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО, като сключва договори със:  

а) организация по оползотворяване на ИУЕЕО, или  

б) лицата, които пускат на пазара ЕЕО, които изпълняват задълженията си 

индивидуално, или  

в) други лица, притежаващи документ по чл. 35 на Закон за управление на отпадъците 

за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране или 

оползотворяване.  

(2) Договорите съдържат най-малко следното:  

1. изисквания към системата за разделно събиране на ИУЕЕО от домакинствата, в т.ч. 

броя на обслужваното население; вида, броя и разположението на съдовете и 

площадките за разделно събиране на ИУЕЕО; честота на обслужването им;  

2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на 

територията на съответната община;  

3. задълженията и начина за предоставяне на информация на гражданите на 

съответната община по прилагане на системата за разделно събиране, провеждането на 

образователни и информационни кампании и работата с обществеността;  

4. задължение за предоставяне на кмета на общината най-малко веднъж годишно на 

информация за събраното ИУЕЕО на територията на общината.  

(3) Кметът на общината изготвя и утвърждава график за събиране на ИУЕЕО, 

образувано в бита, включващ не по-малко от две дати годишно.  

(4) Графикът по ал.3 се изготвя съвместно с лицата по чл.40, ал.1, т.2. и се обявява чрез 

местните средства за масово осведомяване, както и по друг подходящ начин. 

 

Раздел IV. Управление на дейностите по третиране на негодни за употреба 

батерии и акумулатори (НУБА) 
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Чл. 41 Производителите и/или вносителите на батерии и акумулатори отговарят за:  

1. разделното събиране на негодните за употреба батерии и акумулатори;  

2. рециклирането и оползотворяването на разделно събраните негодни за употреба 

батерии и акумулатори по т.1;  

3. екологосъобразното обезвреждане на негодните за употреба батерии и акумулатори и 

отпадъците от тях, които не могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени. 

 

Чл. 42 (1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на 

негодни за употреба батерии и акумулатори имат право да извършват само лица, 

притежаващи съответното разрешение по чл.35 от ЗУО.  

(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност, в съответствие с 

разпоредбите на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии 

и акумулатори (ДВ, бр.2 / 08.01.2013 г.) и Наредбата за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ, бр.29 / 1999 г.).  

 

Чл. 43 (1) Всички търговски обекти на територията на общината, където се предлагат 

за продажба батерии и/или акумулатори, са и места за събиране на негодни такива.  

(2) Лицата, които отговарят за обектите по ал. 1, са задължени да предвидят места за 

поставяне на специализирани съдове за събиране на негодни за употреба батерии и/или 

акумулатори, според предлаганите от тях, и да осигурят съответния достъп.  

 

Чл. 44 (1) Кметът на Община Исперих:  

1. организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА 

и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на НУБА, в т.ч. определя 

местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и 

местата за предаване на портативни и автомобилни НУБА;  

2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно 

събиране на портативни и автомобилни НУБА по чл.19, ал.3, т.7 от ЗУО, като сключва 

договори с:  

а) организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение, издадено по 

реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или  

б) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по 

реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, 

транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на територията на 

съответната община и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, 

раздел II от ЗООС.  

(2) С договорите по ал.1,т.2 се определят най-малко:  

1. изискванията към системата за разделно събиране на портативни и автомобилни 

НУБА от домакинствата, в т.ч. броя на обслужваното население, броя и 

разположението на съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, 

честотата на обслужването им;  

2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на 

портативни и автомобилни НУБА на територията на съответната община;  

3. задълженията и начинът за предоставяне на информация на гражданите на 

съответната община по прилагането на системата за разделно събиране на портативни и 

автомобилни НУБА, провеждането на образователни и информационни кампании и 

работата с обществеността;  

4. задължението за предоставяне в определен срок (най-малко веднъж годишно) на 

информация за разделно събраните портативни и автомобилни НУБА на територията 

на общината. 
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Раздел V. Управление на дейностите по третиране на излезли от употреба гуми 

(ИУГ) 

Чл. 45 (1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на 

излезли от употреба гуми имат право да извършват само лица, притежаващи 

съответното разрешение по чл.67 от ЗУО.  

(2) Изграждането на събирателни пунктове за излезли от употреба гуми е задължение 

на лицата по ал.1.  

(3) Местата на събирателните пунктове се съгласуват с общинската администрация.  

 

Чл. 46 Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да предават 

излезлите от употреба гуми само на определените за целта събирателни пунктове.  

 

Чл. 47 Забранява се:  

1. изоставяне, нерегламентирано изхвърляне или друга форма на неконтролирано 

обезвреждане на ИУГ;  

2. изгаряне на ИУГ с изключение на случаите, в които лицата, притежават съответно 

разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);  

3. депониране на цели и нарязани ИУГ с изключение на велосипедни гуми и гуми с 

външен диаметър, по-голям от 1400 мм;  

4. предаване на ИУГ за третиране и транспортиране на лица, които не притежават 

съответния документ по чл.35 от (ЗУО);  

 

Чл. 48 (1) Кметът на общината:  

1. определя местата за събиране на ИУГ на територията на общината, без да 

възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по 

оползотворяване, и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, и 

информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на ИУГ;  

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и 

предаването им за оползотворяване или обезвреждане.  

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:  

1. по т.1 – когато местата за събиране на ИУГ са разположени върху общински имот, и  

2. по т.2 – когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и 

съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане с:  

а) организация по оползотворяване на ИУГ;  

б) лицата, които пускат на пазара гуми, които изпълняват задълженията си по 

наредбата индивидуално.  

(3) За извършване на дейностите по ал.1, т. 2 кмета на общината сключва договори с 

лицата притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО. 

 

Раздел VI. Управление на дейностите по третиране на отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти 
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Чл. 48 (1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване, транспортиране и/или 

обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да 

извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.67 от ЗУО.  

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с 

изискванията на Наредбата за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (ДВ, бр.2 / 

08.01.2013 г.) и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци (ДВ, бр. 29 / 1999 г).  

(3) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъчни нефтопродукти ги предават за 

оползотворяване и/или обезвреждане на лицата по ал.1 или ги оползотворяват и/или 

обезвреждат в собствени съоръжения в съответствие с разпоредбите на ЗУО и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

Чл. 49 Лицата, извършващи дейности по третиране на отработени масла или отпадъчни 

нефтопродукти, трябва да притежават:  

1. Разрешение по чл.35 , ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), или  

2. Комплексно разрешително, издадено съгласно глава седма, раздел II от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС).  

Чл.50 Забранява се:  

1. изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните и 

подземните води и в канализационните системи;  

2. съхраняването и/или изхвърлянето наотработени масла и отпадъчни нефтопродукти, 

водещо до замърсяване на почвата;  

3. третирането, включително изгарянето на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти, водещо до превишаване на установените норми за допустими емисии 

на вредни вещества в атмосферния въздух;  

4. нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани от извършването на 

дейности по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти;  

5. предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, които не 

притежават разрешение по чл.35 ал.1, т.1 от ЗУО или Комплексно разрешително, 

издадено съгласно глава седма, раздел II от ЗООС;  

6. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други отпадъци, което 

ще възпрепятства тяхното оползотворяване;  

7. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с горива, охлаждащи 

течности, спирачна течност, разтворители и други вещества и материали;  

8. изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за събиране 

на битови отпадъци;  

9. извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за 

целта, и всъдове, неотговарящи на нормативните изисквания;  

10. депонирането на отработени масла и течни отпадъчни нефтопродукти. 

 

Чл.51 (1) Кметът на Община Исперих:  

1. определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на 

общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация 

по оползотворяване, и/или на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, 

и информира обществеността за местоположението им и за условията за приемане на 

отработените масла;  

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от 

употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане.  

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал.1 в следните случаи:  
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1. по т. 1 – когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху 

общински имот, и  

2. по т. 2 – когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране на 

отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или 

обезвреждане с:  

а) организация по оползотворяване на отработени масла;  

б) лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално;  

в) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по 

реда на глава пета, раздели I и II ЗУО, за извършване на дейности по събиране, 

транспортиране, регенериране и/или оползотворяване на отработени масла, и/или 

комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС. 

 

Раздел VII. Управление на дейностите относно излезли от употреба моторни 

превозни средства (ИУМПС) 

 

Чл.52 Разпоредбите на Раздел VII от настоящата Наредба се прилагат за: 

1.Излезлите от употреба моторни превозни средства(ИУМПС) от категориите L2, L2e, 

L4, L5, M1 и N1 по смисъла на чл.149, т.1, букви „в―, „г―, „ж― и „и―, т.2, буква „а― и т.3, 

буква „а― от Закона за движение по пътищата; 

2.Компоненти и материали от ИУМПС по т.1;   

3. ИУМПС независимо от начина, по който МПС са били обслужвани(поддържани) или 

ремонтирани по време на експлоатацията им и независимо от това, дали са били 

оборудвани с компоненти доставени от производителия или с други компоненти, които 

се монтират като резервни части за подмяна, съгласно нормативните изисквания. 

 

Чл.53 Дейностите по съхраняване, разкомплектоване(предварително третиране) на 

ИУМПС и по оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС 

се извършват от лица, притежаващи Разрешително, съгласно чл.35, ал. 1, т.1 от закона 

за управление на отпадъците(ЗУО), издадено по реда на глава пета, раздел I, чл.67 от 

същия закон или Комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II 

от Закона за опазване на околната среда(ЗООС).  

Чл.54 Дейностите с ИУМПС се извършват само на площадки разположени на 

територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и 

складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално 

значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. 

Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на 

човешкото здраве и околната среда. 

Чл.55 Не се допуска разполагане на площадки за третиране на отпадъци от ИУМПС на 

територията на пояс I на санитарно-охранителните зони на водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 

минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 
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  Чл.56 Площадките, на които се извършват дейности с ИУМПС е необходимо да 

отговарят на минималните технически изисквания определени с чл.21 от Наредбата за 

излезлите от употреба моторни превозни средства. 

Чл.57 На площадките за събиране и временно съхраняване се извършват дейностите по 

събиране и временно съхраняване на ИУМПС, без никаква интервенция върху 

събраните МПС. 

Чл.58 В случаите, когато на една площадка се извършват дейности с отпадъци от 

ИУМПС и отпадъци от черни и цветни метали(ОЦЧМ), както и отпадъците получени в 

резултат на тяхната предварителна обработка те се съхраняват отделно на обособени 

части на площадката. При последващо предаване на ОЦЧМ образувани след 

предварителна подготовка преди оползотворяване на ИУМПС, те се отчитат отделно с 

код и наименование съгласно Наредбата за класификация на отпадъците. 

Чл.59 (1) Лицата, извършващи дейности по разкомплектоване на ИУМПС предприемат 

мерки за повишаване количеството на компонентите от ИУМПС, предоставяни за 

повторно използване. 

(2) Лицата, извършващи дейности по оползотворяване и разкомплектоване на ИУМПС, 

препредприемат мерки за оползотворяване на компонентите, които не могат да бъдат 

използвани повторно, като се дава приоритет на рециклирането, когато това е 

екологосъобразно.  

(3) Мерките по ал.1 и 2 се прилагат при спазване на изискванията за безопасност на 

МПС и изискванията за опазване на околната среда относно емисиите в атмосферния 

въздух и контрола на шума. 

(4) Операторите на центрове за разкомплектоване на ИУМПС осигуряват за своя 

сметка изготвянето и въвеждането в действие на компютърна информационна система 

за:  

       1. Отчитане и контрол на издадените удостоверения за разкомплектоване на 

ИУМПС; 

       2.  Поддържане на информация за изходящите и наличните количества отпадъци, 

получени от разкомплектоването на ИУМПС. 

 

(6) Операторите на центрове за ракомплектоване и операторите на площадки за 

събиране и временно съхраняване на ИУМПС трябва да притежават или да имат 

сключен договор за ползване на електронна автоматична везна, калибрирана с точност 

за измерванията за отчитането теглото на постъпващите ИУМПС; 

Чл.60 (1) Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за 

събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване; 

(2) Собствениците на МПС с прекратена регистрация на основание на изплатена пълна 

щета, съгласно чл.18, ал.2 от Наредба № I-45 от 2000г. за регистрацията, отчета, 

пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на 

ремаркета, теглени от тях(ДВ, бр.31 от 2000г.), са длъжни да ги предават на площадки 

за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване.  
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Чл.61  (1) В случай, че ИУМПС се намира върху имот държавна или общинска 

собственост, собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за временно 

съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС.   

(2) Когато собственикът на ИУМПС не изпълни задълженията си по ал.1, както и в 

случаите, когато ИУМПС не може да бъде идентифицирано поради липса на 

регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да 

бъде установен се прилага процедурата по чл.143, ал.7 и 8 от Закона за движение по 

пътищата.  

(3) Кметът на Община Исперих или упълномощено от него лице назначават комисия с 

представители на общинската администрация и РУП-Исперих за установяване на 

ИУМПС и техните собственици. На установените ИУМПС се залепва стикер-

предписание; 

(4) Комисията съставя констативен протокол за техническото състояние на МПС в 

3/три/ екземпляра, съгласно образец  Приложение № 1 . При поискване, екземпляр от 

протокола се предоставя на собственика или на упълномощено от него лице. 

(5) С поставянето на стикера -предписание за преместване на ИУМПС започва да тече 

14-дневен срок за преместване на МПС.   

(6) В случай, че в срока по ал.5 собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа 

на констативния протокол за техническото състояние на МПС по ал.2, кметът на 

общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за принудително 

преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за 

разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на ИУМПС. 

(7) Заповедта се изпълнява от лицата, с които общината има сключен договор и 

притежаващи разрешително по чл.35, ал.1 от ЗУО за извършване на дейности по 

събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС. 

(8) Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е 

намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, 

в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин. 

(9) На собствениците на ИУМПС, които не изпълнят предписанието за преместване по 

ал.3 контролните органи по тази наредба съставят акт за установяване на 

административно нарушение по нормативните актове, които са нарушени, като се 

спазят изискванията на Закона за административните нарушения и наказания.    

Чл.62 (1) Кметът на Община Исперих: 

1. определя местата и площта за изграждане на общинските прощадки за събиране 

и временно съхраняване на ИУМПС на територията на общината в съответствие с 

общинската Програма за управление на отпадъците. 

2. организира дейностите по събиране на ИУМПС, съхраняването им на площадки 

за събиране и временно съхраняване и предаването им в центрове за разкомплектоване. 
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(2) Кметът на Община Исперих извършва дейностите по ал.1, когато лицата, които 

пускат на пазара МПС, не са изградили площадки за събиране и временно съхранение 

на ИУМПС върху собствен имот и има сключен договор със:  

1. Организация по оползотворяване; 

2. Предприятието за за управление на дейностите опазване на околната 

среда(ПУДООС); 

3. Лица, които изпълняват задълженията си индивидуално. 

(3) При определяне местоположението на площадките и за събиране и временно 

съхраняване се отчита броят на ИУМПС на територията на общината за година с оглед 

разполагане на тези площадки на лесно достъпни места и отреждане на достатъчно 

площ за целта. 

Чл.63 Забранява се: 

1. Предаването или изхвърлянето на излезлите от употреба моторни превозни 

средства или на отпадъци от МПС по начини различни от предвидените в наредбата и 

на нерегламентирани места.  

2. Предаването на ИУМПС на лица, които не притежават разрешение издадено по 

реда на чл. 67 от ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, 

раздел II от Закона за опазване на околната среда. 

ГЛАВА СЕДМА 

Управление на дейностите с отпадъци от черни и цветни метали(ОЦЧМ) 

Чл.64 (1) За извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни 

метали (ОЧЦМ) се изисква:  

1. разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел І от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО), или  

2. комплесно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС).  

(2) Разрешение не се изисква за дейностите по събиране и предварително съхраняване 

на отпадъци от черни и цветни метали / ОЧЦМ / на мястото на образуване.  

 

Чл.65 Не се допуска разполагане на площадки за третиране на отпадъци от черни и 

цветни метали на територията на пояс I на санитарно-охранителни зони на 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни 

и хигиенни нужди.  

 

Чл.66 Дейностите с ОЦЧМ се извършват само на площадки, разположени на 

територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и 

складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално 

значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. 

Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на 

човешкото здраве и околната среда.  
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Чл.67 (1) Техническите изисквания и условията към площадките за извършване на 

дейности с ОЧЦМ се определят с Наредба на Министъра на околната среда и водите, 

съгласувана с министъра на регионалното развитие и благоустройството и с министъра 

на здравеопазването. 

(2) Лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, са длъжни да осигурят на всяка площадка 

24-часово видеонаблюдение в едномесечен срок от получаване на разрешението или 

неговото допълнение с нова/и площадки и да съхраняват записите в продължение на 

една година.  

 

Чл.68 (1) Предаването и приемането на ОЧЦМ, които нямат битов характер, 

включително тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и 

размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от 

подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, 

сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, 

всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, 

метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи 

и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях, 

се извършва само при наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято 

дейност се образуват, и въз основа на сключен писмен договор.  

 

(2) Физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер при наличие на 

декларация за произход.  

 

(3) Сертификатът и деклaрацията за произход на ОЧЦМ се попълват по образец, 

утвърден от Министъра на околната среда и водите.  

 

(4) Отпадъците по ал. 1 се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от 

останалите ОЧЦМ.  

 

(5) В случаите, когато на една площадка се извършват дейности с отпадъци от метални 

опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС и ОЧЦМ, както и отпадъците, получени в резултат 

на тяхната предварителна обработка, те се съхраняват отделно на обособени части на 

площадката. При последващо предаване на отпадъците от метални опаковки и на 

ОЧЦМ, образувани след предварителна подготовка преди оползотворяване на ИУЕЕО, 

НУБА и ИУМПС, те се отчитат отделно с код и наименование съгласно Наредбата за 

класификация на отпадъците (ДВ, бр.44 / 2004 г.).  

 

Чл.69 (1) Кметът на общината е длъжен при необходимост да осигури площадки за 

безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от ОЧЦМ от домакинствата.  

 

(2) На площадките по ал.1, физическите лица предават ОЧЦМ само с битов характер и 

при наличие на декларация за произход, които се попълват по образец, утвърден от 

Министъра на околната среда и водите.  

(3) Предаването на отпадъци от ОЧЦМ само с битов характер се извършва на 

площадките по ал.1 или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от 

домакинствата, организирани от кметовете на общини, безвъзмездно за всяка от 

страните. 
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ГЛАВА ОСМА 

Раздел I. Контрол 

Чл.70 Контролната дейност по тази наредба се осъществява от упълномощени със 

заповед на кмета на общината длъжностни лица, които съставят предписания със 

задължителен срок за отстраняване на нарушенията и/или актове на нарушителите. 

 

Раздел II. Административно-наказателни разпоредби 

Чл.71 (1) За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба физическите лица се 

наказват с глоби, както следва:  

1. за нарушения по чл.6 и чл.7 – от 100 лв. до 1000 лв.;  

2. за нарушения по чл.23 – от 300 лв. до 1000 лв.;  

3. За други нарушения на настоящата наредба – от 50 лв. до 500 лв. 

  

(2) При повторно нарушение, извършено от дадено физическо лице, на същото се 

налага глоба в двоен размер.  

 

Чл.72 (1) За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба едноличните търговци 

или юридическите лица се наказват с имуществена санкция, както следва:  

1. за нарушения по чл.6 и чл.7 – от 500 лв. до 3000 лв.;  

2. за нарушения по чл.23 – от 1000 лв. до 3000 лв.;  

3. за нарушения по чл.18 – 300 лв.;  

4. за нарушения по условията и реда за предаване, събиране, включително разделно, 

превозване и претоварване, на битови и строителни отпадъци, регламентирани в 

настоящата наредба – от 200 лв. до 1000 лв.  

 

(2) При повторно нарушение, извършено от дадено юридическо лице или едноличен 

търговец, на същите се налага глоба в двоен размер.  

 

Чл.73 (1) Нарушенията по чл. 71 и чл. 72 се установяват с акт на длъжностни лица, 

определени със заповед на кмета на общината.  

 

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от 

упълномощено с негова заповед лице.  

(3) Установяване на нарушенията, издаване, обжалване и изменение на наказателните 

постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и 

наказания. 

Допълнителни разпоредби 

 

§1. По смисъла на тази наредба:  

1. "отпадък" е вещество, предмет или част от предмет, който няма предварително 

непосредствено приложение или от който притежателят желае или е длъжен да се 

освободи. Вещества, предмети или части от предмети, предадени на специализираните 
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фирми за третиране на отпадъци от собственика или от упълномощено от него лице 

също се определят като "отпадъци" до момента, в който възстановените от тях 

материали или произведената от тях енергия бъдат включени в производствения цикъл; 

2. "битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на 

хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се 

приравняват и отпадъци от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и 

забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното 

количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите;  

 

3. "производствени отпадъци" са тези, образувани в резултат на промишлена, 

занаятчийска и обслужваща дейност на физическите и юридическите лица;  

 

4. "опасни отпадъци" са тези отпадъци, чийто състав, количество и свойства създават 

риск за човешкото здраве и околната среда и са определени като такива според 

Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и 

тяхното обезвреждане;  

 

5. "строителни отпадъци" са отпадъците, получени в резултат на строителна дейност 

на строителни площадки, както и такива от разрушаване или реконструкция на сгради и 

съоръжения;  

 

6. "биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и 

кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено 

хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на 

хранително-вкусовата промишленост.  

 

7. "биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, които имат способността да се 

разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, 

картон и други.  

 

8. "причинител на отпадъци" е физическо или юридическо лице, при чиято дейност 

се образуват отпадъци;  

 

9. "притежател на отпадъците" е лицето, при чиято дейност се образуват отпадъци от 

момента на образуването им до момента на предаването им на оправомощено лице за 

следващо третиране;  

 

10. "третиране на отпадъците" е събирането, съхранението и обезвреждането на 

отпадъците и всички междинни операции, както и повторното им използване, 

рециклиране и възстановяване или производството на енергия и материали от 

отпадъци;  

 

11. "обезвреждане на отпадъците" е такова въздействие върху отпадъците 

(депониране, рециклиране, изгаряне, неутрализиране и др.), при което опасността за 

здравето на хората или замърсяването на околната среда от тях не превишават 

установените норми;  

 

12. "рециклиране на отпадъците" е дейност за възстановяване или възобновяване на 

суровинните им свойства;  
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13. "преработване на отпадъците" е дейност, която променя свойствата или състава 

на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в 

крайни продукти; 

14. "депониране на отпадъци" е складирането на отпадъци повече от 6 месеца по 

начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда и не се 

предвижда последващо третиране на отпадъците;  

 

15. "масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след 

употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и 

поради своите характеристики изискват специално управление;  

 

16. "повторно" е нарушението, когато е извършено в едногодишен срок от влизане в 

сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от 

същия вид;  

 

17. "едрогабаритни отпадъци" са битовите отпадъци, които поради своите размери 

или тегло не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават 

затруднения при товаренето им.  

 

18. "съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета и 

чували,предназначени за събиране на битови отпадъци или на отделни фракции от тях .  

 

19. "прилежащи терени" са обслужващите тротоари, части от уличните платна, 

околоблоковите пространства и зелените площи, паркингите, гаражите и др. към 

конкретни жилищни и обществени сгради, обекти с обслужващи функции, 

производствени предприятия и др.;  

 

20. "депо"е съоръжение за обезвреждане на отпадъци, което се намира върху земята 

или под земята, вкл. тези на територията на предприятията (депа, в които причинителят 

наотпадъци ги обезврежда непосредствено до мястото на образуването им). Към депата 

не се включват съоръженията за временно съхранение на отпадъците и тези, в които 

отпадъците се претоварват или третират преди понататъшната им преработка или 

рециклиране. Депото за отпадъци е комплексен обект, който включва:  

а) инженерно съоръжение, предназначено за организирано складиране на отпадъци за 

повече от шест месеца по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и 

околната среда, и за което не се предвижда последващо третиране на отпадъците;  

б) спомагателни и обслужващи сгради, съоръжения и инсталации в съответствие с 

неговата специфика, технология на депониране и вида на депонираните отпадъци.  

 

21. "оператор" е юридическо или физическо лице, на което е издадено разрешение за 

обезвреждане и което отговаря за стопанисване на площадка за третиране на отпадъци 

и за управление на дейността по отпадъците в периода на експлоатацията и след 

закриването на площадката;  

 

22. "негодна за употреба батерия или акумулатор" е батерия или акумулатор, 

коятоне може да бъде използвана повторно и е предназначена за преработване или 

обезвреждане;  
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23. "излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" е излязлото от 

употреба електрическо и електронно оборудване, образувано в резултат на жизнената 

дейност на хората по домовете, както и от административни, социални и обществени 

сгради или от други източници; 

24. "отработени масла и отпадъчни нефтопродукти" са всички смазочни или 

индустриални масла на минерална или синтетична основа, негодни за употреба по 

първоначалното им предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла, 

смазочни масла, турбинни и хидравлични масла.  

 

25. "излязло от употреба МПС" е моторно превозно средство по смисъла на §1, т. 17 

от допълнителните разпоредби на ЗУО.  

Заключителни разпоредби 

§ 2. Настоящата Наредба се приема на основание чл.22 от Закона за управление на 

отпадъците (обн. ДВ. бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) и чл.21, ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

§ 3 Настоящата наредба е приета с Решение №  500 от 30.05.2015 на Общински съвет 

Исперих. 

                                                                                               

Приложение № 1 по чл.61, ал.4 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 

За техническо състояние на излязло от употреба моторно превозно средство 

 

№……….. / ..........................г. 

 

Днес........20..,,..г., гр./с. ...................., комисия, назначена на основание на чл......., ал........от 

Наредба за управление на отпадъците на община Исперих, в състав:  

 

1. ....................................................................................................,-представител на Община Исперих  
                           /име, презиме, фамилия/ 
2. .............................................................................................., инспектор от РУ ―Полиция‖- Исперих  
                         /име, презиме, фамилия/ 
3. ............................................................................................., служител от...................гр./с./ ................. 
                         /име, презиме, фамилия/ 
                        
 

състави настоящия протокол за техническо състояния на излязло от употреба МПС, като 

установи следното:  

 

МПС: ...................................  

 

ВИД: ....................................  
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МАРКА: ..............................  

 

ЦВЯТ НА МПС:..................  

 

РЕГ. НОМЕР /ако има такъв/:………………………………..  

 

МЯСТО, НА КОЕТО Е ПОСТАВЕН СТИКЕРА:..............................................................................  

 

СЪСТОЯНИЕ НА МПС ПО ВЪНШЕН ОГЛЕД:  

 

1. Наличие на двигател:........................................................................................................................  

 

2. Наличие на скоростна кутия:...........................................................................................................  

3. Състояние на купето/кабината, каросерия/.................................................................................... 

4. Наличие на врати: .................................................................................................................. 

 

5. Наличие на калници:............................................................................................................... 

 

6. Наличие на капаци:................................................................................................................. 

 

7. Наличие на 

седалки:................................................................................................................ 

 

8. Наличие на арматурно табло:................................................................................................ 

 

9. Наличие на стъкла:.................................................................................................................. 

 

10. Състояние на каросерията:................................................................................................... 

 

11. Осветителни тела:  

а/ Фарове:.................................................................................................................................... 

б/ Габарити и мигачи – предни.................................................................................................  

в/ Стоп, габарити, мигачи – задни:............................................................................................ 

12. Наличие и състояние на колелата и гумите:...................................................................... 

13. Допълнителни данни по показания на свидетелите:  

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

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

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

Становище на комисията: 

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

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

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

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

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

 

Настоящия констативен протокол се състави в 3/три/ екзекмляра.  
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Комисия:  

 

1. ......................................................................./......................../  

                                                                             подпис  

 

2. ..................................................................... /......................../  

                                                                              подпис  

 

3. .................................................................... /......................../ 

                                                                             Подпис. 

       Наредбата е приета с Решение № 500 по Протокол № 57 от проведено 

заседание на Общински съвет- Исперих на 30.04.2015 година. 

 

 
 

 

ТОЧКА 4 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на нова " Наредба за условията и реда за упражняване правата 

на собственост  на Община Исперих  в търговски дружества с общинско участие  в 

капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на 

договори за съвместна дейност” на Община Исперих.  

 

           Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

           Заповядайте г-н Кмет. 

 

          Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

          Уважаеми общински съветници, 

С тази наредба се уреждат обществени отношения, свързани с условията и реда 

за упражняване на правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с 

общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества по 

Закона за задълженията и договорите и за сключване на договори за съвместна дейност. 

 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА: 

1. Причините, които налагат приемането: 

Настоящата Наредба №10 за упражняване правата на общината върху 

общинската част от капитала на търговските дружества е приета с Решение №201/1 по 

Протокол №34/2002г. на ОбС-Исперих на основание чл.2, ал.4 от ЗОбС /отм., Дв, 

бр.101 от 2004г./, т.е на отпаднало нормативно основание. Досега редът за упражняване 

правата на собственост на Община Исперих върху общинската част от капитала на 

търговските дружества е осъществяван съгласно утвърден от ОбС вътрешен акт, който 

не е актуализиран в съответствие с измененията на законодателството в тази област. 

При приключилият одит на Сметна палата на РБ за съответствие при 

финансовото управление на Община Исперих за периода 01.01.2012г.до 31.12.2012г 

имаме препоръка - да се предприемат действия за внасяне на предложение в общинския 

съвет за актуализиране на Наредба за реда за упражняване на правата на собственост 

върху частта на Община Исперих от капитала на търговските дружества с оглед 
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привеждането и в съответствие с изискванията на чл. 51, 51а и 51б от Закона за 

общинската собственост; 

По своя характер препоръчаните промени са съществени и значителни на брой, 

обхващат голяма част от приложно поле на наредбата, поради което се налага 

приемането на нова наредба. 

2. Целите, които се поставят: 
- Да се уредят и приведат в съответствие с действащото законодателство отношенията, 

свързани с правата на собственост на Община Исперих в търговски дружества с 

общинско участие в капитала, участието на общината в граждански дружества и 

сключване на договори за съвместна дейност. 

- Да се осъществява ефективен контрол чрез навременна информация за водените 

регистри. 

- Публичност и прецизност при управлението на общинската собственост. 

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба: 
Не се предвиждат допълнителни финансови средства за прилагането на новата наредба. 

Предлагам следните проекто решения: 

 

 

На основание чл. чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 51а ал. 4 от ЗОС, чл. 8, 

чл. 26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК, Общински съвет-

Исперих  

Р Е Ш И: 

 

1.ПРИЕМА "НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ 

ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ В ТЪРГОВСКИ 

ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА 

ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ 

ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ"             

       2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно 

чл. 78, ал. 3 от АПК действия.  

          3. С приемането на настоящата Наредба се отменя Наредба №10 за упражняване 

правата на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества  

приета с Решение №201/1 по Протокол №34/2002г. на ОбС-Исперих на основание чл.2, 

ал.4 от ЗОбС /отм., Дв, бр.101 от 2004г./.   

 

           Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

           Благодаря г-н Кмет. 

           Моля председателите на постояните комисии за становища. 

            Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно 

заседание с ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.  след разглеждане на докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище подкрепя докладната 

записка и същата да  бъде включена в дневния ред на заседанието.  

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от 

проведеното съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет‖,  ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 
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14.00ч.    след разглеждане на докладната с 6 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя докладната 

записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по 

―Образование, култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖     към Общински съвет Исперих 

на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа „за‖, „против‖-не,  

„въздържали се‖-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя 

докладната записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от 

проведеното заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖ на 27.04.2015г. от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

    Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности 

и здравеопазване‖, ПК по ― ПУКИ‖  на 27.04.2015 от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по 

„Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, на ПК по 

―Стопански дейности и европейско развитие” ПК по ―Образование, култура и туризъм‖  

към  Общински съвет Исперих на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на 

докладната с 3 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

 

          Благодаря на председателите. 

         Имате ли въпроси към вносителя. 

         Заповядайте г-н Димитров. 

 

         Даниел Димитров – Председател на ПК по „Законост и обществен ред”. 

         Уважаеми колеги, 

         Запознах се с проекто Наредбата и искам да попитам вносителя дали е направено 

публично обсъждане и спазени ли са процедурите за да не бъде върната от  Областния 

Управител . 

          Искам да обърна внимание на чл.12, ал.1, т.15 , а именнно: 

Чл.12. ал.1. Общински съвет, в качеството си на едноличен собственик на капитала на 

дружеството с ограничена отговорност, упражнява следните правомощия: 

т. 15 избира и освобождава одитор – дипломиран експерт –счетоводител; 

Не можем да си противоречим с Търговския закон, и смятам, че трябва да дадем по-

голяма свобода за действие на Управителите на търговските дружества. 

          Предлагам т. 15 от чл.12, ал.1 да отпадне и същия текст да стане  т.7 в Чл.13, 

а именнно: 
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Чл.13. Управителят на едноличното дружество с ограничена отговорност: 

т. 7. избира и освобождава одитор – дипломиран експерт-счетоводител; 

           Предлагам в чл.24. към текста да се прибави и „след решение на Общински 

съвет‖ 

           Изчитам целия текст. 

Чл.24. Управлението на едноличните търговски дружества с общинско участие се 

възлага с договори за управление, сключени между Кмета на общината и 

съответния управител, след решение на Общински съвет. 

            В чл.25, ал.1. да се направи следната редакция: 

„ Договора за управление на дружеството с общинско участие в капитала се 

сключва въз основа на конкурс, проведен по реда и условията на този раздел  от 

Наредбата”. 

            В чл.34, ал.2 в проекто Наредбата е посочено, че при наличието на положителен 

финансов резултат управителите на търговските дружества имат право да получават 

допълнително възнаграждение в размер на 10% от годишния финансов резултат. 

Питам след покриване на загубите, дори дружеството да е на загуба какво попречи да 

се даде допълнително материално стимулиране на управителя на дружеството.  Ето 

защо предлагам текста в чл.34 като ал.2 към същия   

Чл.34, ал.2. При наличие на постигнати резултати, управителите на търговските 

дружества имат право да получат допълнително възнаграждение в размер до 20% 

/ двадесет процента/ от полученото от тях годишно възнаграждение по договора за 

управление. 

Правя предложение и за още едно допълнение в Заключителните разпоредби. Да бъде 

включен и § 3 със следния текст: 

§ 3. За неуредените с настоящата Наредба въпроси се прилага Търговския закон и 

действащото законодателство. 

Това са промените по тази Наредба които предлагам. 

 

             Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

             Други желаещи да вземат отношение по докладната. 

             Няма. 

             Преминаваме към гласуваме на  направените предложения от г-н Димитров за 

промени в Наредбата.  

              Предложение за гласуване на направените предложения за промяна. По 

отделно всяко предложение или заедно. 

/ всички общински съветници изразиха своето съгласие предложенията за промени 

да се гласуват наведнъж/   

               Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих.         
               Преминаваме към  гласуваме едновременнно на всички предложения за 

промени в проекто Наредбата направени от г-н Димитров, а именно: 

 Чл. 12, т.15 – отпада. 

 Чл.13 - Управителят на едноличното дружество с ограничена отговорност: 

       т.7  – избира и освобождава одитор - дипломиран експерт-счетоводител 

 Чл.24. да се допълни – Управлението на едноличните търговски дружества 

с общинско участие се възлага с договори за управление, сключени между 

Кмета на общината и съответния управител след решение на Общинския 

съвет. 

 Чл.25, ал.1. Договора за управелние на дружеството с общинско участие в 

капитала се сключва въз основа на конкурс, проведен по реда и условията 

на този раздел от Наредбата. 
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 Чл.34, ал.2. При наличие на постигнати резултати, управителите на 

търговските дружества имат право да получат допълнително 

възнаграждение в размер до  

      20 % / двадесет процента/ от полученото от тях годишно възнаграждение по             

договор за управление. 

 Допълва § 3. За неуредените в настоящата Наредба въпроси се прилага 

Търговския закон и действащото законодателство. 

 

       Моля колеги заповядайте. 

 

    ЗА                                -       23 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 501 

 

На основание чл. чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 51а ал. 4 от ЗОС, чл. 8, 

чл. 26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК, Общински съвет-

Исперих  

 

Р Е Ш И: 

 

1.ПРИЕМА "НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ 

ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ В ТЪРГОВСКИ 

ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА 

ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ 

ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ"  с направените предложения  за промяна в 

Наредбата.    

     

       2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно 

чл. 78, ал. 3 от АПК действия.  

 

          3. С приемането на настоящата Наредба се отменя Наредба №10 за упражняване 

правата на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества  

приета с Решение №201/1 по Протокол №34/2002г. на ОбС-Исперих на основание чл.2, 

ал.4 от ЗОбС /отм., Дв, бр.101 от 2004г./.   

 

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

Областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му.  

 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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НАРЕДБА №26 
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ  ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ 

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО 

УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ 

ДРУЖЕСТВА И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ 

 

 

 

 

Р А З Д Е Л    I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. С тази наредба се уреждат обществени отношения, свързани с  условията 

и реда за упражняване на правата на собственост на Община Исперих в търговски 

дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански 

дружества по Закона за задълженията и договорите и за сключване на договори за 

съвместна дейност.  

Чл. 2. Общински съвет - Исперих упражнява правата на собственост на 

Общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, граждански 

дружества по Закона за задълженията и договорите и по договори за съвместна дейност 

пряко, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и настоящата 

наредба. 

Чл. 3. С тази наредба се определят: 

1. образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски 

дружества с ограничена отговорност и еднолични акционерни дружества, в които 

Община Исперих притежава целия капитал; 

2. участието в търговски дружества с ограничена отговорност и акционерни 

дружества, в които Община Исперих притежава повече от 50 на сто от капитала.   

3. участието на Община Исперих в други търговски дружества; 

4. възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, 

съставът и компетенциите на органите за управление и контрол, редът за определяне на 

представителите на общината в органите за управление и контрол, техните права и 

задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията ; 

5. правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни 

активи и за задължително застраховане на имуществото на дружествата;  

6. участие на общината в граждански дружества по ЗЗД; 

7. сключването от Община Исперих и търговските дружества с повече от 50 на 

сто общинско участие в капитала на договори за съвместна дейност;  

8. създаването и поддържането на публичен регистър за търговските дружества 

с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за гражданските 

дружества и договорите за съвместна дейност, в които участва общината.   

 

Р А З Д  Е Л    II 

ОБРАЗУВАНЕ, ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ 

ДРУЖЕСТВА 

С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА 
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Чл.4. /1/ Търговските дружества се образуват, преобразуват и прекратяват по 

решение на Общинският съвет по реда и при условията на Търговския закон, Закона за 

общинската собственост и Закона за публично-частните партньорства. 

/2/ Имоти и вещи - частна общинска собственост могат да се внасят като 

непарична вноска в капитала на търговски дружества въз основа на решение на 

Общинския съвет по реда предвиден в Търговския закон.  

Чл.5. /1/ Дружествата могат да бъдат: 

1. еднолични дружества с ограничена отговорност; 

2. еднолични акционерни дружества; 

3. търговски дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества, в 

които Община Исперих притежава част от дяловете или част от акциите; 

4. търговски дружества, в които едноличните общински търговски дружества 

притежават целия или част от капитала ; 

         /2/ Общината не може да участвува в търговски дружества като 

неограничено отговорен съдружник. 

Чл.6. /1/ С акта  за образуване на търговско дружество Общинският съвет 

решава  всички въпроси от компетентността на учредителя по смисъла на Търговския 

закон и в зависимост от избраната правна форма . 

/2/ С предложението за образуване на еднолично търговско дружество 

вносителят представя : 

1. Проект на устав / учредителен акт на дружеството ;  

2. Предложение за размера на капитала и начина на формирането му ;  

3. Проект на договор за възлагане на управление.  

Чл.7. Приемане на съдружници или акционери в общинско еднолично 

търговско дружество се извършва по реда на Търговския закон и Закона за публично-

частното партньорство, след решение на Общинския съвет. 

 

 

Р А З Д Е Л    ІІІ 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С 

ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА 

 

Чл.8. /1/ Органи на управление на общинските еднолични търговски дружества 

с ограничена отговорност /ЕООД/са: 

1. Общинският съвет. 

2. Управителят. 

/2/ Органи на общинските еднолични акционерни дружества ЕАД/са: 

1. Общинският съвет;  

2. Съветът на директорите /едностепенна система на управление/ или 

надзорният и управителният съвет /двустепенна система на управление/. 

Чл.9. Общинският съвет упражнява правата на едноличния собственик на 

капитала в едноличните общински търговски дружества . 

Чл.10. Общинският съвет избира представителите на общината в органите на 

управление  на търговските дружества с общинско участие в капитала, при условията и 

по реда на Търговския закон и съгласно дружествените договори или уставите на тези 

дружества.   

Чл.11. Общинският съвет може да предвиди избирането на контрольор 

(контрольори) в едноличните търговски дружества с ограничена отговорност , който да 

следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и 

да дава отчет пред общинския съвет. 
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Р А З Д Е Л    ІV 

ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С 

ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 

Чл.12. /1/ Общинският съвет, в качеството си на едноличен собственик на 

капитала в търговски дружества с ограничена отговорност, упражнява следните 

правомощия: 

1. образува, преобразува и прекратява дружеството и избира представителите 

на общината в управителните му органи; 

2. изменя и допълва учредителния акт или устав на дружеството; 

3. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и 

определя начина, по който това следва да се извърши; 

4. взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за 

участие в капитала на други търговски дружества по реда на чл.51а, ал.1 от Закона за 

общинската собственост; 

5. взема решение извършване на непарична вноска в капитала на търговски 

дружества при условията и по реда, регламентирани с Търговския закон, Закона за 

публично-частното партньорство и правилника за неговото приложение. 

6. взема решения за сключване на договори за съвместна дейност и за участие 

на дружеството в граждански дружества и определя размера на участието му в общата 

собственост на съдружниците в гражданското дружество по реда на чл.51а, ал.2 от 

Закона за общинската собственост;  

6. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и 

вещни права върху тях; 

7. взема решения за разпореждане с дялове или акции - собственост на 

дружеството в други дружества;   

8. взема решения за придобиване, разпореждане и/или сключване на лизингови 

договори за дълготрайни материални активи /само движими вещи/ на стойност над 20 

000 лева;   

9. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи , 

когато  обща балансова стойност надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на 

ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година или срокът 

на договора за наем е над 3 години; 

10. взема решения за извършването на допълнителни парични вноски по реда 

на Търговския закон; 

11. дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица; за 

поемане на менителнични задължения; за сключване на съдебна или извънсъдебна 

спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг; 

12. дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни 

активи на дружеството; 

13. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от 

отговорност; 

14. взема решение за назначаване на контрольор и определя възнаграждението 

му;  

15. приема годишния отчет и баланса, взема решение за разпределение на 

печалбата и/или за изплащане на дивиденти, в съответствие с изискванията на Закона за 

счетоводството; 
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 16. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя 

или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях. 

17.назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството, определя, а при 

необходимост и удължава срока на ликвидацията; 

18. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закон и 

от учредителния акт. 

 /2/ Кметът на общината упражнява следните правомощия:  

1. предлага на общинския съвет  избере на временен управител в случаите, 

когато договорът за възлагане на управлението с управителя е прекратен предсрочно 

при смърт или напускане, или срокът му е изтекъл, както и при новообразувано или 

преобразувано ЕООД. Едновременно с решението за назначаване на временен 

управител общинският съвет взема решение за провеждане на конкурс за избор на 

управител. 

2. сключва договор за управление с управителите на търговски дружества с 

ограничена отговорност и акционерни дружества, в които община Исперих притежава 

повече от 50 на сто от дяловете или от акциите, както и договор за управление с 

управител на търговско дружество, в което еднолично търговско дружество на 

общината има 100 процента участие в капитала; 

3. сключва договор за ликвидация с ликвидатора; 

Чл.13. Управителят на едноличното дружество с ограничена отговорност: 

1. организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и в 

съответствие с учредителния акт, настоящата наредба и решенията на общински съвет; 

2. представлява дружеството; 

3. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в 

дружеството; 

4. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на 

Общото събрание; 

5. предприема действия в защита интересите на Община Исперих в качеството 

й на едноличен собственик на капитала в търговското дружество; 

 6. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи , 

когато  балансовата им стойност за текущата година е под 5 на сто от общата балансова 

стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на предходната 

година; 

7. избира и освобождава одитор - дипломиран експерт-счетоводител. 

Чл.14. /1/ Общинският съвет, в качеството си на едноличен собственик на 

капитала в акционерни дружества, упражнява следните правомощия: 

1. учредява, преобразува и прекратява дружеството и избира представителите 

на общината в управителните му органи; 

2. изменя и допълва устава на дружеството; 

3. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и 

определя начина, по-който това следва да се извърши; 

4. взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за 

участие в капитала на други търговски дружества по реда на чл.51а, ал.1 от Закона за 

общинската собственост и определя начина, по-който това следва да се извърши; 

5. взема решение за извършване на непарична вноска в капитала на търговски 

дружества при условията и по реда, регламентирани с Търговския закон, Закона за 

публично-частното партньорство и правилника за неговото приложение;   

6. решава издаването на облигации; 
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7. взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти - 

собственост на дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права 

върху тях;  

8. взема решения за разпореждане с дялове или акции собственост на 

дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с 

дълготрайни финансови активи на дружеството по сделки с чуждестранни физически 

или юридически лица; 

9. взема решения за участие на дружеството в граждански дружества и 

определя размерът на участието му в общата собственост на съдружниците в 

гражданското дружество; 

10. взема решения за придобиване, разпореждане и/или сключване на 

лизингови договори за дълготрайни материални активи /само движими вещи/ на 

стойност над 20 000 лева;   

11. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи, 

когато обща балансова стойност за текущата година надхвърля 5 на сто от общата 

балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на 

предходната година ; 

12. дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица; за 

поемане на менителнични задължения; за сключване на съдебна или извънсъдебна 

спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг; 

13. избира и освобождава одитор - дипломиран експерт-счетоводител; 

14. приема годишния отчет и баланса, взема решение за разпределение на 

печалбата и/или за изплащане на дивиденти, в съответствие с изискванията на Закона за 

счетоводството; 

15. избира и освобождава членовете на съвета на директорите, съответно на 

надзорния съвет, избира изпълнителен/лни член/ове и определя възнаграждението им; 

16. взема решения за предявяване на иск срещу членовете на съвета на 

директорите или срещу членовете на надзорния и управителния съвет и назначава 

представители за водене на процес; 

17. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, определя срока за 

ликвидация както и при необходимост удължава същия; 

18. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закон и 

от учредителния акт. 

 /2/ Кметът на общината упражнява следните правомощия  :  

1. предлага на  общинския съвет да избере временен съвет на директорите /при 

едностепенна система на управление/ или временен надзорен съвет и управителен 

съвет /при двустепенна система на управление/ в случаите, когато договорът за 

възлагане на управлението с членовете на съвета на директорите или надзорния съвет е 

прекратен предсрочно или е изтекъл срокът им и сключва договори с тях, както и при 

новоучредено или преобразувано ЕАД. Едновременно с решението за назначаване на 

временно управление на търговското дружество общинският съвет взема решение за 

провеждане на конкурс. 

2. сключва договори с ликвидатора; 

Чл.15. /1/ Съветът на Директорите: 

1. представлява дружеството; 

2. възлага управлението на дружеството на един от своите членове - 

изпълнителен член; 

3. одобрява щатното разписание на дружеството; 

4. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на 

Общински съвет или на Кмета на Общината. 
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5. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи , 

когато  балансовата им стойност е под 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, 

собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година; 

/2/ Надзорния съвет: 

1. избира членове на управителния съвет, определя тяхното възнаграждение и 

може да ги заменя по всяко време; 

2. представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет; 

3. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на 

Общински съвет, респ. на Кмета на Общината. 

/4/ Управителният съвет: 

1. управлява и представлява дружеството под контрола на надзорния съвет; 

2. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на 

Общински съвет, респективно на Кмета на Общината и на Надзорния съвет. 

3. предприема в защита интересите на Община Исперих в качеството й на 

едноличен собственик на капитала в търговското дружество. 

4. взема решения за отдаване под наем на дълготрайни материални активи , 

когато  балансовата им стойност е под 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, 

собственост на дружеството, към 31 декември на предходната година; 

Чл.16. Учредителните актове или уставите на едноличните търговски 

дружества с общинско участие се приемат от Общински съвет и се подписват от Кмета 

на Общината и Председателя на Общински съвет. 

 

Р А З Д Е Л    V 

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА НЯКОИ ВИДОВЕ ДОГОВОРИ 

 

Чл.17. /1/ В капитала на търговски дружества могат да се апортират движими 

вещи и недвижими имоти - частна общинска собственост или вещни права върху тях, 

след решение на Общински съвет. 

/2/ Оценката на имотите и вещите по ал. 1 се извършва по реда на чл.72, ал.2 от 

Търговския закон. 

/3/ В случаите на § 10, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол, оценката на имотите и вещите се извършва от лицензиран от Агенцията по 

приватизация оценител, определен с решение на Общинския съвет. 

Чл.18 /1/ Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да 

отдават под наем имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в 

капитала им, или да учредяват ограничени вещни права върху такива имоти чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс по ред, определен в Наредбата 

определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Комисията за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се 

назначава от  управителя, съответно изпълнителния директор на дружеството. Срокът 

на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг 

от 10 години. 

  /2/ Търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала могат 

да отдават под наем имоти или части от тях или да учредяват ограничени вещни права 

върху такива имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по ред, 

определен в Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество. Комисията за провеждане на публичен търг или публично 

оповестен конкурс се назначава от  управителя, съответно изпълнителния директор на 

дружеството.. Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не 

може да бъде по-дълъг от 10 години. 
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/3/ Търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала могат да 

влизат в наемни правоотношения с Община Исперих или помежду си без търг или 

конкурс след решение на общинския съвет. Това правило не се прилага за имотите, 

внесени като непарична вноска в капитала им от Община Исперих. 

/4/. Недвижими имоти – собственост на търговски дружества, чийто капитал е 

повече от 50% общинска собственост, подлежат на задължително застраховане, 

включително срещу природни бедствия и земетресения, като управителят, съответно 

изпълнителния директор, определя застраховател по реда на Закона за обществените 

поръчки. 

  

Р А З Д Е Л VI 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА 

В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, 

В КОИТО ОБЩИНАТА Е АКЦИОНЕР ИЛИ СЪДРУЖНИК 

 

Чл.19. Представителите на общината в общото събрание на търговските 

дружества, в които общината е съдружник или акционер, правят изявления, извършват 

действия и изразяват становища в общото събрание на съдружниците само след 

изрично решение на Общинския съвет, определящо съдържанието на изявленията, 

действията или становищата, когато се касае до следните случаи: 

1. изменяне и допълване на дружествения договор; 

2. приемане или изключване на съдружник; 

3. даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял; 

4. намаляване или увеличаване капитала на дружеството; 

5. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; 

6. решение за допълнителни парични вноски; 

7. решение за участие в капитала на други търговски дружества; 

8. обезпечения в полза на трети лица; 

9. сключване на договори за кредит; 

10. учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на 

дружеството; 

11. преобразуване и прекратяване на дружеството. 

12. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и 

изплащането на дивиденти; 

13. избиране на управител, определяне на възнаграждението му и 

освобождаването му от отговорност; избиране и освобождаване на членовете на Съвета 

на директорите, съответно на Надзорния съвет и определяне възнаграждението на 

членовете на Надзорния съвет, съответно на членовете на Съвета на Директорите, на 

които няма да бъде възложено управлението;  

14. освобождаване от отговорност управителите, съответно членовете на 

Съвета на Директорите и на Надзорния съвет, на Управителния съвет. 

15. приемане на решение за откриване и закриване на клонове. 

Чл.20. Представителите на общината в търговските дружества, в които 

общината е съдружник или акционер: 

1. предлагат за одобрение от Общинския съвет варианти за решения по 

въпросите от предварително обявения Дневен ред на съответния орган за управление; 

2. са длъжни да защитават интересите на Общината и да отчитат писмено 

дейността си пред Общински съвет, както и да информират в три-дневен срок за 

предстоящи и приключили заседания на управителните органи, като предоставят 

дневния ред и копие от протоколите на заседанията. 
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Р А З Д Е Л     VII 

СЪСТАВ НА ОРГАНИТЕ НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С 

ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 

Чл.21. /1/ Управители на общински еднолични търговски дружества с 

ограничена отговорност могат да бъдат физически лица, които не са регистрирани като 

търговци по ТЗ.  

/2/ Членове на съвета на директорите на общинските еднолични акционерни 

дружества, съответно на надзорния или управителния съвет, могат да бъдат, както 

физически, така и юридически лица.   

Чл.22. Не могат да бъдат управители или ликвидатори на общински еднолични 

търговски дружества с ограничена отговорност физически лица, които: 

1. от свое или чуждо име извършват търговски сделки; 

2. са неограничено отговорни съдружници в събирателни или командитни 

търговски дружества; 

3. заемат длъжност в ръководни органи на други дружества, освен със съгласие 

на общинския съвет; 

4. са лишени с присъда или с административен акт от правото да заемат 

материално-отчетническа длъжност - до изтичане срока на наказанието; 

5. са били членове на управителни органи или неограничено отговорни 

съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност - ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

6. са народни представители, общински съветници, кметове или държавни 

служители; 

7. работят по трудов договор. 

Чл.23. Не могат да бъдат членове на съвета на директорите, надзорните и 

управителните съвети и ликвидатори физически и юридически лица, които: 

1. от свое или от чуждо име извършват конкурентни на дружеството търговски 

сделки; 

2. са неограничено отговорни съдружници в събирателни или командитни 

търговски дружества; 

3. участват като съдружници или акционери в търговски дружества с 

конкурентна на дружеството търговска дейност; 

4. са лишени с присъда или с административен акт от правото да заемат 

материално-отчетническа длъжност - до изтичане срока на наказанието; 

5. са били членове на управителни органи или неограничено отговорни 

съдружници в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

6. са съпрузи или роднини по права линия, по съребрена линия или по 

сватовство до четвърта степен включително на член на управителен орган; 

7. са управители или членове на управителни органи на друго дружество, освен 

със съгласие на общинския съвет; 

8. са народни представители, общински съветници, кмет на община, кметове на 

кметства, кметски наместници, заместник-кметове и секретари на общини. 
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Р А З Д Е Л     VІІІ 

ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВСКИ 

ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ 

 

Чл.24. Управлението на едноличните търговски дружества с общинско 

участие се възлага с договори за управление, сключени между Кмета на общината 

и съответния управител, след решение на Общински съвет – Исперих. 

   Чл.25. /1/ Договорът за управление на дружества с общинско участие в 

капитала се сключва въз основа на конкурс, проведен по реда и условията на този 

раздел от  Наредбата. 

 /2/ Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато кметът на 

общината назначава временно изпълняващ длъжността управител,  след решение на 

общинския съвет.  

/3/  В срок до 3 месеца от назначаването на временно изпълняващ длъжността 

управител, се обявява конкурс за възлагане на управлението на търговското дружество. 

/4/ Когато се образува ново дружество договорът за управление се сключва  с 

определен от общинския съвет временно изпълняващ длъжността управител, със срок 

до определяне на  управител след провеждане на конкурс и решение на общински 

съвет. 

/5/ Управлението на общинските търговски дружества, които са лечебни 

заведения, се възлага след провеждане на конкурс в съответствие с изискванията на 

Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 

възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения 

 

Чл.26./1/  Конкурсът  се открива с решение на общинския съвет, което съдържа: 

1. предмета на конкурса; 

2. минимални и специфични изисквания към кандидатите; 

3. реда и условията за провеждане на конкурса и критерии за оценка на кандидатите; 

4. необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени. 

/2/ С решението по ал. 1, общинският съвет определя комисия за организиране и 

провеждане на конкурса и определя нейния председател. В състава на комисиите 

задължително се включва правоспособен юрист и изявени специалисти в областта на 

предмета на дейност на дружеството. 

/3/ За участие в конкурса кандидатите представят своя бизнес програма за 

развитие на дружеството. 

/4/ Конкурсът се обявява в един местен вестник и в официалната Интернет 

страница на общината, като обявата предхожда провеждането му с не по-малко от 

тридесет календарни дни. 

 

   Чл. 27/1/  Комисията  по  провеждане на конкурса: 

1. организира приема на документите, подготовката и провеждането на  конкурса; 

2. разглежда постъпилите заявления, оценява представените от кандидатите бизнес-

програми за управлението на дружеството и провежда интервю с кандидатите; 

3.  класира участниците в конкурса и представя протокол за резултатите на кмета на 

общината. 

/2/ Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от 

броя на присъстващите членове. 
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/3/ За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите 

решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове. 

/4/ Конкурсът се провежда, ако присъстват председателя и поне половината от 

останалите членове на комисията, дори ако се е явил само един кандидат. Когато няма 

подадени заявления за участие в конкурса или няма допуснати кандидати, комисията 

предлага да се удължи срока за подаване на заявленията с 15 дни и кмета следва да 

публикува обява за удължаването в един местен  вестник и  на официалната Интернет 

страница на общината. В случай, че отново няма подадени заявления за участие или 

няма допуснати кандидати общинският съвет прекратява процедурата  и взема 

съответното решение. 

 

  Чл.28/1/  В тридневен срок от провеждането на конкурса, комисията представя 

на кмета протокол за резултатите от проведения конкурс.  

/2/ Кметът внася в общински съвет мотивирано предложение за одобрение на 

управител на търговско дружество. 

/3/ Общинският съвет на първото си заседание след провеждане на конкурса 

одобрява управител на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност и 

проект на договор за управление.  

 

 Чл.29. В двуседмичен срок от приемане на решението на общинския съвет по 

чл.28, ал.3, кметът сключва договор за възлагане на управлението на съответното 

еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с общинско имущество. 

 

Чл.30. Договорите за управление се сключват за срок не по-дълъг от три години. 

Чл.31. С договорите за управление се уреждат: 

1.задълженията, функциите, задачите и пълномощията на управителя, 

съответно на членовете на съвета на директорите или надзорния съвет, както и начина 

на взаимодействието им с другите органи на дружеството; 

2. размера и начина на плащане на възнагражденията, социалното осигуряване 

и реда за предоставянето на платен годишен отпуск на управителя, съответно на 

членовете на съвета на директорите или надзорния съвет; 

3.отговорността на страните при неизпълнение на задълженията; 

4.основанията за прекратяване. 

Чл.32. /1/ Договорите с избраните от Общинския съвет ликвидатори на 

едноличните търговски дружества с общинско участие се сключват от Кмета на община 

Исперих и съдържат задълженията на ликвидатора, срока, в който следва да завърши 

ликвидацията и възнаграждението на ликвидатора.  

/2/ При незавършване на ликвидацията в срок, договорът с ликвидатора може 

да бъде удължен от общинския съвет. 

  

Р А З Д Е Л     ІХ 

ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ В 

ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 

 

 чл. 33. Възнагражденията на членовете на изпълнителните и контролните органи 

на общинските еднолични търговски дружества, се определят от Общински съвет по 

предложение на Кмета на Общината, съобразно поетите задължения и отговорности. 

Чл. 34. /1/ Възнагражденията на управителите на търговските дружества се 

определят от Общинския съвет по предложение на кмета на Общината, съобразно 
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поставените и изпълнени ангажименти, одобрената бизнес-програма, годишна 

финансова задача и договора за управление. 

 /2/ При наличие на постигнати резултати управителите на търговските 

дружества имат право да получат допълнително възнаграждение в размер до 20% 

/двадесет процента/ от полученото от тях годишно възнаграждение по договор за 

управление. 

 

РАЗДЕЛ Х 

УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА ПО 

ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА 

ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 35. (1) С договора за гражданско дружество общината съвместно с друго 

лице или лица обединяват усилията си за организиране и осъществяване на съвместна 

стопанска дейност за постигане на една обща цел. 

(2) Инициативата за създаване на гражданско дружество може да бъде на кмета 

на общината, общинския съвет или заинтересовано лице. 

Чл. 36 (1) Предложение за учредяване на гражданско дружество с общината 

може да бъде отправено от заинтересованите лица до кмета на общината или до 

общинския съвет. 

(2) Предложението на заинтересованите лица съдържа: 

1. обосновка за целесъобразността на учредяване на гражданското дружество; 

2. изложение на инвестиционните намерения; 

3. описание на непаричната вноска, в случай че лицето би желало да участва с 

такава, както и стойността й; 

4. друга информация. 

(3) Предложението, направено от заинтересованото лице не носи никакви 

специални права или привилегии при избора на частен партньор. 

Чл. 37 (1) Определянето на частен партньор по реда на чл.33-39 от Закона за 

публично частното партньорство, се извършва чрез провеждане на открита процедура, 

ограничена процедура, състезателен диалог или процедура на договаряне с обявление 

при условията и реда на Закона за обществените поръчки, доколкото друго не е 

определено в Закона за публично-частното партньорство. 

(2) Процедурата за определяне на частен партньор включва: 

1. приемане на решение за откриване на процедура за определяне на частен 

партньор; 

2.провеждане на процедура за определяне на частен партньор; 

3. приемане на решение за определяне на частен партньор, съответно решение 

за прекратяване на процедурата. 

(3) Решенията по ал.2, т.1 и 3 се приемат от общинския съвет по предложение 

на кмета на общината-за общински граждански дружества и дружества на общински 

публичноправни организации. 

(4) Процедурата за определяне на частен партньор се провежда по реда на 

чл.33-39 от Закона за публично-частно партньорство. 

Чл. 38(1) Общинският съвет взема решение за образуване на гражданско 

дружество, лицата участващи в гражданското дружество или в договора за съвместна 

дейност, както и за прекратяване участието на общината в граждански дружества или 

договори за съвместна стопанска дейност. 

(2) Решението за участие в дружеството съдържа: 
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1. лицето/лицата, участващи в гражданското дружество или договора за 

съвместна дейност; 

2. наименованието под което ще бъде осъществявана съвместната дейност; 

3. седалището и адреса на управление на дружеството; 

4. стопанската цел, за която се обединява дейността; 

5. срока, за който се образува дружеството или се сключва договора за 

съвместна дейност; 

6. условията на договора, правата и задълженията на страните, които не са 

определени или са определени в граници с решението за откриване на процедурата за 

определяне на частен партньор, в съответствие с офертата на участника, определен за 

частен партньор, съответно с предложенията при договарянето-при процедура на 

договаряне с обявление; 

7. размера на паричните вноски, които съдружниците следва да направят, ако 

са предвидени такива; 

8. описание на недвижимите имоти и движимите вещи, които съдружниците 

трябва да внесат, ако са предвидени такива, както и посочване на тяхната стойност, 

определена от лицензиран оценител; 

9. участието на общината в управлението на дружеството; 

10. други условия, определени от нормативен акт или спецификата на 

стопанската дейност. 

(3) Неразделна част от решението е и приетият договор за създаване на 

гражданско дружество или договор за съвместна дейност. В дружествения договор се 

определят случаите, в които решенията относно работите на дружеството се вземат от 

общинския съвет. 

(4) Договорът за гражданско дружество или съвместна дейност се сключва от 

кмета на общината, след съответното решение на общинския съвет. 

(5) Общината може да участва в граждански дружества със свободни имоти и 

вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, след решение на 

общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на общинските 

съветници. 

(6) Когато другият съдружник не е държавата, друга община или 

публичноправна организация, участието на общината със свободни имоти и вещи или 

вещни права върху имоти, частна общинска собственост в граждански дружества се 

извършва само когато останалите съдружници са определени по реда на чл.33-39 от 

Закона за публично-часното партньорство. 

Чл. 39 (1) С решението за образуване на гражданско дружество или сключване 

на договор за съвместна дейност, общинският съвет определя лице, което ще 

представлява общината в качеството й на съдружник. 

(2) Лицето по предходната алинея взема предварително писмено съгласие на 

общинския съвет при изразяване на становище и гласуване по въпросите относно: 

1. изменение или допълнение на договора за създаване на дружеството; 

2. избор на управител на дружеството; 

3. предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначаване на 

представител за водене на процес срещу него. 

(3) В решението за създаване на гражданско дружество могат да бъдат 

посочени и други случаи, в които представителят на общината трябва да вземе 

предварителното  съгласие на общинския съвет. 

Чл. 40 Въпросите относно органите на дружеството, включително условията и 

реда за формирането им и за техните правомощия се уреждат  с дружествения договор. 
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Чл. 41 Относно неуредените в тази глава или в дружествения договор въпроси 

се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Закона за публично-

частното партньорство и законодателството на Р. България, уреждащо тази материя. 

 

  

 

Р А З Д Е Л     ХI 

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, НА 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ И НА ГРАЖДАНСКИ 

ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ОБЩИНАТА УЧАСТВА 

 

Чл. 42 (1) Регистърът на общинските търговски дружества и търговските 

дружества с общинско участие и регистъра на гражданските дружества, в които 

общината участва се създават и поддържат в Община Исперих, отдел „Управление на 

общинската собственост―. 

(2) Образците на регистрите са утвърдени съгласно приложение 10 и 12 от 

Наредба №8 от 17.12.2009г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска 

собственост, на досие на имот-общинска собственост, и на регистрите, предвидени в 

Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и 

съхраняването им. 

Чл. 43 В регистъра се вписват: 

1. Наименованието на търговското дружество; 

2. Данните за търговската регистрация на търговското дружество, в това число 

за преобразуването и прекратяването му; 

3. размерът на общинското участие в капитала на търговското дружество; 

4. лицата, които представляват общината в органите за управление и контрол 

на търговското дружество; 

5. възнаграждението на лицата, които представляват общината в тези органи. 

Чл. 44 (1) Размерът на всеки отделен лист на регистъра е формат „А3―. 

Регистърът съдържа общо 200 листа. 

(2) За всяко търговско дружество в регистъра се отделя партида с необходимия 

брой двойни страници на които се написва наименованието му. 

Чл. 45 (1) Вписването в регистъра се извършва от упълномощено от Кмета 

длъжностно лице (длъжностни лица), което: 

1. Извършва вписванията в регистъра въз основа на заверен препис от акта, 

удостоверяващ подлежащите на вписване обстоятелства или по данни от Общински 

съвет за прехвърляне на акции или по справка от Агенция по вписванията. 

2. Дава справки и издава удостоверения за вписване на обстоятелства. 

(2) Длъжностното лице по ал.1 поставя дата след всяко вписване и се подписва. 

(3) В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Поправки се 

извършват по реда на вписването. 

(4) Регистърът за търговските дружества с общинско участие се съхранява 

безсрочно. 

Чл. 46 (1) Органите на управление на общинските търговски дружества – 

еднолични търговски дружества, и лицата упълномощени да представляват Общината в 

търговските дружества, изпращат до упълномощеното от кмета лице по чл. …, ал.1, 

преписи от издадените от тях актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на 

вписване, в 3-дневен срок от издаването им. 

(2) Лицата по ал.1 изпращат до Кмета и копие от документите за вписване на 

обстоятелствата в търговския регистър. 
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АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 47. При неспазване на разпоредбите на тази наредба на управителите, 

изпълнителните директори, контрольорите, ликвидаторите или другите управителни 

органи на едноличните общински търговски дружества се налага глоба в размер до една 

минимална работна заплата за страната за съответния период.  

 

Чл.48. Актовете за констатиране на административното нарушение и 

наказателните постановления се съставят от упълномощени от кмета длъжностни лица. 

Административно-наказателното производство се осъществява по реда на ЗАНН.  

 

Заключителни разпоредби 

 

§1. Настоящата наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.51а, ал. 4 от Закона за 

общинската собственост с Решение №501, Протокол №57 от 30.04.2015г. и влиза в сила  

от деня на публикуването и на интернет страницата на Община Исперих.  

 

§2. Настоящата Наредба отменя Наредба №10 за упражняване правата на 

общината върху общинската част от капитала на търговските дружества е приета с 

Решение №201/1 по Протокол №34/2002г. на ОбС-Исперих на основание чл.2, ал.4 от 

ЗОбС /отм., Дв, бр.101 от 2004г./. 

 

 §3. За неуредените с настоящата Наредба въпроси се прилага Търговския 

закон и действащото законодателство. 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 5 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на Проект на изменение и допълнение на Наредба № 11за 

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 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

            Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

            Уважаеми общински съветници, 

 С тази наредба се уреждат обществени отношения, 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. 
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МОТИВИ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБАТА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ 

И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
 

1. Причини, които налагат приемането на измененията и допълненията: 

С изменението на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, обнародвано в Дв., 

брой №27 от 25 март 2014г., се регламентира въвеждането на комплексното административно 

обслужване /КАО/ в държавните общински администрации. Разпоредбата на новосъздадения 

чл.13а постановява, че административните органи предлагат комплексно административно 

обслужване при предоставяне на административни услуги. В & 1, т.5 от Допълнителните 

разпоредби на АПК е дадена и легална дефиниция на понятието „Комплексно административно 

обслужване", съгласно която това е обслужване, при което административната услуга се 

извършва от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции, или от 

организации, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя 

информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани 

от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо 

дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. 

Законодателят е задължил в &12, ал.1 от Заключителните разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение /ЗИД/ на АПК, административните органи да въведат комплексно 

административно обслужване не по-късно от една година от влизането в сила на ЗИД, а именно 

- не по-късно от 25 март 2015г. В тази връзка е необходимо 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 20.12.2013год. на ОбС - 

Исперих , с което да се въведе КАО и да бъдат определени услугите, които ще се предоставят 

комплексно от Общинска администрация - Исперих. 

С настоящите изменения и допълнения към Наредба №11 са отстранени някои 

несъответствия с действащото законодателство, констатирани от Сметна палата с Одитен 

доклад №0200007613 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на 

Община Исперих за периода 01.01.2012г до 31.12.2012г. 

Промени в текстовете от Наредба №11 се налагат и във връзка с настъпили изменения 

на Закона за местните данъци и такси / ЗМДТ/, свързани с промяна на срока за заплащане на 

задълженията за данък върху недвижимите имоти с оглед синхронизиране на сроковете за 

събиране на данъка и таксата за битови отпадъци. 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, новата наредба е 

публикувана на интернет страницата на Община Исперих! 
 

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет-Исперих да приеме следните: 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл. 

76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК и чл.9 от Закона за местните данъци такси Общински съвет-

Исперих 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Предвид изложените мотиви ПРИЕМА следните изменения и допълнения 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 20.12.2013год. на ОбС - 

Исперих, както следва: 
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Въвежда нова, ал.3 към чл.3 от Наредбата 
 

(3) Предоставянето на услугите може да се извършва и по електронен път. 
 

Въвежда нов чл.3а към Наредбата 

Чл. 3 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:" 
 

Въвежда нова ал.3 към чл.10 от Наредбата 

(3) 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. 
 

Въвежда нова ал.4 към чл.10 от Наредбата 

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. 
 

Въвежда нов чл.10а от Наредбата 
 

Чл.10а 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. 
 

Изменение в чл.16 от Наредбата да се чете: 

Чл.16. 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 

годинат 
 

Отменя чл.18, ал.4 

Изменя чл.21, ал.2 - да се чете „лицата подават декларация в отдел МДТ на Община Исперих, 

която се приема и завежда в отделен регистър. Когато декларираният имот е съсобствен, 

декларацията следва да бъде подадена от всички съсобственици на имота". 
 

Изменя чл.23, ал.1 да се чете: 

Чл. 23 (1)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. 
 

Изменя чл.23, ал.2 да се чете: 

(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. 
 

Въвежда нов РАЗДЕЛ V А -Такси за административни услуги 

Чл. 40а (нов) (1) По искане на съответното физическо лице и/или юридическо лице могат 

да се предоставят комплексно по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс, следните 

административни услуги във връзка с Общинска собственост: 
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т.1 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост; 

т. 2 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър. 

(2) Услугите по ал. 1 се извършват комплексно в сроковете и срещу заплащане на 

таксите, определени в Приложение: Таблица на услугите с унифицираните 

наименования и цените за тях при Община Исперих. 
 

 

Отменя Раздел VI Такси административни услуги в сферата на Търговията. 
 

Изменя се чл.44 да се чете: 

Чл.44 Таксите се събират от общината, стопанисваща гробищните паркове. 
 

Изменя чл.51 от Наредбата да се чете: 
 

Чл. 51. (1) При неспазване разпоредбите на Наредбата на физически лица се налага 

глоба в размер - 20 до 200лв., а на юридическите лица и едноличните търговци -имуществена 

санкция в размер от 100 до 500 лв. 

(2) отм. 

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

от такса,се наказва с глоба от 10 до 400 лева, а юридическите лица и едноличните търговци-с 

имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лева. 
 

 

Дапълва и изменя Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за 

тях при Община Исперих със следните наименования и цени на услуги: 
 

 

Изменя и допълва т.12 в раздел ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ да се чете: 

Т.12 Подготовка на гробно място за погребение (отстраняване на плоча, цимент, 

дървета, храсти и др. ). 
 

Допълва с нова т.13 в раздел ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ: 

Т. 13 Изкопаване, вадене на кости, дезинфекция на старо гробно място - 60 лева. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Имате ли питания, предложения, становища към вносителя. 

Заповядайте г-н Николов. 

Николай Тодоров Николов – общински съветник от  ПП „ГЕРБ”. 

      Предлагам  към чл. 30 и ал.1 със следния текст: За ползване на лагер -

“Сборяново” от ученици, пенсионери и хора в неравностойно положение да 

заплащат такса на ден в размер на2.00 лв. 

      Предлагам също и  в чл. 33, ал.2 - Пенсионери и хора в неравностойно 

положение ползват 50% намаление от таксите предвидени за ползване на 

градския стол. 

 

      Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

            Други желаещи да вземат отношение по докладната и предложените проекто 

решения. 

            Няма. 

            Моля председателите на постояните комисии за становища. 

http://www.obs.isperih.bg/naredbi/table.pdf
http://www.obs.isperih.bg/naredbi/table.pdf
http://www.obs.isperih.bg/naredbi/table.pdf
http://www.obs.isperih.bg/naredbi/table.pdf
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            Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно 

заседание с ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.  след разглеждане на докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище подкрепя докладната 

записка и същата да  бъде включена в дневния ред на заседанието.  

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от 

проведеното съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет‖,  ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.    след разглеждане на докладната с 6 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя докладната 

записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по 

―Образование, култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖     към Общински съвет Исперих 

на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа „за‖, „против‖-не,  

„въздържали се‖-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя 

докладната записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от 

проведеното заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖ на 27.04.2015г. от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

    Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности 

и здравеопазване‖, ПК по ― ПУКИ‖  на 27.04.2015 от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по 

„Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, на ПК по 

―Стопански дейности и европейско развитие” ПК по ―Образование, култура и туризъм‖  

към  Общински съвет Исперих на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на 

докладната с 3 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

 Благодаря на председателите. 

Предлагам да преминем към гласуване на докладната и предложените проекто 

решения за решения на днешното заседание  с направените предложения от общинския 

съветник Николай Николов, а именно: 

 

чл. 30 и ал.1 - За ползване на лагер -“Сборяново” от ученици, пенсионери и 

хора в неравностойно положение да заплащат такса на ден в размер на2.00 лв. 
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чл. 33, ал.2 - Пенсионери и хора в неравностойно положение ползват 50% 

намаление от таксите предвидени за ползване на градския стол. 

Моля общинските съветници да гласуват. 

 

    ЗА                                -       23 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 502 

 
На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, чл. 26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл. 76, 

ал.3 във връзка с чл.77 от АПК и чл.9 от Закона за местните данъци такси Общински съвет-

Исперих  

Р Е Ш И: 

 

1. Предвид изложените мотиви ПРИЕМА следните изменения и допълнения 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 20.12.2013год. на ОбС 

– Исперих, както следва:  

Въвежда нова, ал.3 към чл.3 от Наредбата  
(3) Предоставянето на услугите може да се извършва и по електронен път.  

Въвежда нов чл.3а към Наредбата  
Чл. 3 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:‖  

Въвежда нова ал.3 към чл.10 от Наредбата  
(3) 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.  

Въвежда нова ал.4 към чл.10 от Наредбата  
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.  

Въвежда нов чл.10а от Наредбата  
Чл.10а 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.  

Изменение в чл.16 от Наредбата да се чете:  
Чл.16. 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.  

Отменя чл.18, ал.4  
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Изменя чл.21, ал.2 – да се чете „лицата подават декларация в отдел МДТ на Община 

Исперих, която се приема и завежда в отделен регистър. Когато декларираният имот е 

съсобствен, декларацията следва да бъде подадена от всички съсобственици на имота―.  

Изменя чл.23, ал.1 да се чете:  
Чл. 23 (1)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.  

Изменя чл.23, ал.2 да се чете:  
(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.  

Изменя Чл.30, ал.1  - За ползване на лагер -―Сборяново‖ от ученици, пенсионери и хора 

в неравностойно положение се заплаща такса на ден в размер на 2,00лв. 

Чл.33, ал.2 / нова/ Пенсионери и хора в неравностойно положение ползват 50% 

намаление от таксите предвидени за ползване на градския стол. 

Въвежда нов РАЗДЕЛ V А –Такси за административни услуги  
Чл. 40а (нов) (1) По искане на съответното физическо лице и/или юридическо лице могат 

да се предоставят комплексно по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс, 

следните административни услуги във връзка с Общинска собственост:  

т.1 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска 

собственост;  

т. 2 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър.  

(2) Услугите по ал. 1 се извършват комплексно в сроковете и срещу заплащане на таксите, 

определени в Приложение: Таблица на услугите с унифицираните наименования и 

цените за тях при Община Исперих.  

Отменя Раздел VI Такси административни услуги в сферата на Търговията.  

Изменя се чл.44 да се чете:  
Чл.44 Таксите се събират от общината, стопанисваща гробищните паркове.  

Изменя чл.51 от Наредбата да се чете:  
Чл. 51. (1) При неспазване разпоредбите на Наредбата на физически лица се налага глоба в 

размер – 20 до 200лв., а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена 

санкция в размер от 100 до 500 лв.  

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

освобождаване от такса,се наказва с глоба от 10 до 400 лева, а юридическите лица и 

едноличните търговци-с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лева.  

Дапълва и изменя Таблица на услугите с унифицираните наименования и цените за тях 

при Община Исперих със следните наименования и цени на услуги:  

Изменя и допълва т.12 в раздел ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ да се чете:  
Т.12 Подготовка на гробно място за погребение (отстраняване на плоча, цимент, дървета, 

храсти и др.).  

Допълва с нова т.13 в раздел ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ:  
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Т.13 Изкопаване, вадене на кости, дезинфекция на старо гробно място – 60 лева.  

2.Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от деня на приемането му от 

Общински Съвет – Исперих.  

3. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно чл. 78, ал. 

3 от АПК действия.  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областен 

управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му.  

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

  

Н А Р Е Д Б А  

№ 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 Общински съвет – 

Исперих. 

Изм. и доп. с Решение № 502  по Протокол № 57  от 30.04.2015г. на Общински съвет – 

Исперих. 

 

 

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. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и 

терени с друго предназначение; 

   3. за ползване на детски ясли, детски градини, специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги, лагери, и др. общински социални услуги; 

   4. за технически услуги; 

   5. за административни услуги; 

   6. ритуални услуги и откупуване на гробни места;    

   7. за притежаване на куче 

   8. други местни такси, определени със закон. 

(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. 
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(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. 

(3) /нова приета с Решение № 502  по Протокол № 57  от 30.04.2015г. на Общински 

съвет –Исперих/ Предоставянето на услугите може да се извършва и по електронeн 

път. 

Чл. 3а. (1) /нов приет с Решение № 502  по Протокол № 57  от 30.04.2015г.  на 

Общински съвет – 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. 

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. 
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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. 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 № 502  по Протокол № 57  от 30.04.2015г.  на 

Общински съвет – 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 № 502  по Протокол № 57  от 30.04.2015г.  на 

Общински съвет – 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 № 502  по Протокол № 57  от 30.04.2015г.  на 

Общински съвет – 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. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

Промени в размера на местните такси и цените на услугите 

 

Чл.12.  Промените в размера на местните такси и цените на услуги се извършват по 

реда на тяхното приемане. 

Чл. 13. (1)  Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите 

такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при предлагана промяна 

в  размера на таксите и цените на услуги. 

(2) При необходимост общинският съвет променя размера на местните такси и 

цените на услугите. 

(3) Анализът по ал.1 съдържа: 

1. Оценка доколко определените такси и цени отразяват проомените в 

разходите по предоставянето на дадената услуга; 

2. Оценка от потребностите по предоставяне на услугите; 

3. Предложения за подобряване на администрирането на таксите  

 

 

Чл.14.(1) Общинската администрация поддържа актуална информация за : 

   1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени; 

   2. ползвателите на предоставената услуга; 

   3. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга. 
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ГЛАВА ВТОРА 

МЕСТНИ ТАКСИ 

 

РАЗДЕЛ І 

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. приет с Решение № 502  по Протокол № 57  от 30.04.2015г.  на 

Общински съвет – 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, данъчно задължено е лицето, на  

което имотът е предоставен  за  управление  

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

е данъчно 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: 
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   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: 

        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. За имоти, 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 и /или за поддържането на чистота на териториите за обществено ползване.    

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

районите , в които общината е организирала събиране, 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)  Разпределението на размера на промила по видове услуги е както следва: 

 1.  За 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. За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

(4) /отм. с Решение № 502  по Протокол № 57  от 30.04.2015г. на Общински 

съвет – Исперих/ 

  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 
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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 № 502  по Протокол № 57  от 30.04.2015г. на Общински съвет 

– Исперих/ Лицата подават декларация в отдел МДТ на Община Исперих, която се 

приема и завежда в отделен регистър. Когато декларираният имот е съсобствен, 

декларацията следва да бъде подадена от всички съсобственици на имота. 

 (3) Не се освобождават от такса по ал.1,т.1 собственици на имоти, които са ги 

декларирали като основно жилище. 

  (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)  За новопридобити имоти таксата се дължи от началото на месеца, 

следващ месеца на придобиване на имота. 

       (2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата 

таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е 

започнало. 

  (3) За сгради подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, 

през който е преустановено ползването и.   

        Чл. 23 (1) /изм. с Решение № 502  по Протокол № 57  от 30.04.2015г. на Общински 

съвет – 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 № 502  по Протокол № 57  от 30.04.2015г.  на Общински съвет 

– 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. 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.            
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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 „  

( 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.     
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              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.  

 (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. за терени за разполагане на маси, столове, витрини, фризери за сладолед и др. 

такива към прилежащи търговски обекти и заведения за хранене и развлечения /летни 

градини/ : 

        а/  за гр.Исперих – І зона       -на ден 0,50 лв./ кв.м. ,   на месец   8,00лв./ кв.м. ; 

                                     -- ІІ зона      -на ден 0,40 лв./ кв.м. ,   на месец   6,00лв./ кв.м. ; 

        б/ за селата                               -на ден 0,30 лв./ кв.м. ,   на месец   5,00лв./ кв.м. ; 

           2. за терени за разполагане на щандове, маси и др.с цел временна продажба на 

цветя, мартеници, сувенири и др. неприлежащи към търговски обекти: 

        а/  за гр.Исперих – І зона       -на ден 4,00 лв./ кв.м. ,   на месец   35,00лв./ кв.м. ; 
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                                     -- ІІ зона      -на ден 2,00 лв./ кв.м. ,   на месец   30,00лв./ кв.м. ; 

        б/ за селата                               -на ден 0,50 лв./ кв.м. ,   на месец   10,00лв./ 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) За ползване на тротоари, площади, улични платна и др. терени общинска 

собственост за разполагане на строителни материали и др. се събира такса: 

  1. за гр.Исперих -   І зона -- 3,00лв.на кв.м. на месец  и  ІІ зона -- 1,50лв.на кв.м. на 

месец; 

  2. за селата          -  1,00лв. на кв.м. на месец;  

(5) Таксите се заплащат преди сключването на договора за ползване на общински 

терен. 

(6) За разполагане на рекламно-информационни  елементи/ билбордове, 

транспаранти и др./ на общински площи и терени – цените са за рекламна площ 

  1. за гр.Исперих -   І зона – 12,00лв.на кв.м. на месец  и  ІІ зона – 10.00лв.на кв.м. 

на месец; 

  2. за селата          -  5,00лв. на кв.м. на месец;  

(7) Таксите по този раздел са без включено ДДС и се заплащат преди сключването 

на договора за наем. 

Чл.28. Таксата по чл.21 и чл.22 се събира от Общински пазар, а таксата по чл.23 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) За ползване на детски ясли и детски градини родителите или 

настойниците дължат месечни такси, както следва: 

   1. За децата в яслени групи в ОДЗ: 

№  гр. Исперих 

1 За първо дете 13 % от МРЗ 

2 За второ и всяко следващо дете, ползващо същото или друго 

детско заведение 

11 % от МРЗ 

 

2. За децата на 3 и 4 години в детска градина: 

№  
Община 

Исперих 

1 За първо дете 14 % от МРЗ 

2 За второ и всяко следващо дете, ползващо същото 

или друго детско заведение 
12 % от МРЗ 

 

 (2) Не се заплаща такса за: 

1. Децата, на които единият или двамата родители са починали] 

 или единият или  двамата родители са с намалена работоспособност над 50%. 
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2. Децата с призната група инвалидност от ТЕЛК. 

3. За деца на 5 и 6 години, съгласно чл.20, ал.2 от ЗНП. 

 (3)  /изм. с Решение № 209 / 28.12.2009 г на ОбС – Исперих, протокол № 34, отм. с 

Решение № 51/18.04.2012г. по Протокол № 11 на ОбС – Исперих / Когато децата са 

повече от две от едно семейство, таксата се заплаща в размер на 14 % от МРЗ  за 

първото, 12 % от МРЗ за второ и всяко следващо дете . 

 (4) При отсъствие на децата таксата по ал. 1 не се заплаща за неприсъствените дни, 

при условие, че родителите предварително са уведомили писмено  директора на 

детското заведение. 

 (5) За ползване на намаления родителите или настойниците подават декларация до 

директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията. 

(6) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса 

започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.  

(7) Таксите по този член се начисляват и събират от длъжностните лица в 

съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, 

следващ месеца, за който се дължат. 

Чл.30.(1) (изм. с Решение № 502  по Протокол № 57  от 30.04.2015г. на Общински 

съвет – Исперих) За ползване на лагер -―Сборяново‖ от ученици, пенсионери и хора в 

неравностойно положение 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. За ползване на лагер -― Св. Св. Константин и Елена‖ гр. Варна се заплаща 

такса, както следва:  

   1. бунгала № 1; 2; 3; с по 4/четири/легла       - 20.00лв. на ден за бунгало;  

   2. бунгало № 4  с 3/три/легла                          - 20.00лв. на ден за бунгало; 

  

   3. бунгала № 5; 6; 7; 8; с по 4/четири/легла   - 32.00 лв. . на ден  за бунгало; ;   

   

   4. бунгала № 9; 10;  с по 2/две/ легла              - 10.00 лв. на ден за бунгало;.  

  

    

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.  
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Чл.33. (1) Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в 

съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-о число, а тези по чл.27 

до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. 

Ползване на градски  стол - гр. Исперих, включително и кухня: 

 а/ малка зала    - 50.00 лв./ден 

 б/ голяма зала   - 150.00 лв./ден 

 в/ ползване само на кухня  - 3.00 лв./ час + ел. енергия и вода 

(2) (нова приета с Решение № 502  по Протокол № 57  от 30.04.2015г. на Общински 

съвет – Исперих) Пенсионери и хора в неравностойно положение ползват 50% 

намаление от таксите предвидени за ползване на градския стол. 

 

 

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 V А  
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/нов приет с Решение № 502  по Протокол № 57  от 30.04.2015г.  на Общински 

съвет – Исперих / 

Такси за административни услуги 

 

Чл. 40а  (нов с Решение № 502  по Протокол № 57  от 30.04.2015г.  на Общински 

съвет – Исперих) (1) По искане на съответното физическо лице и/или юридическо лице 

могат да се предоставят комплексно по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс, 

следните административни услуги във връзка с Общинска собственост: 

т.1 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска 

собственост; 

т. 2 Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър. 

(2) Услугите по ал. 1 се извършват комплексно в сроковете и срещу заплащане на 

таксите, определени в Приложение: Таблица на услугите с унифицираните 

наименования и цените за тях при Община Исперих.   

 

Раздел VI  

/Заглавие отм. с Решение № 502  по Протокол № 57  от 30.04.2015г. на Общински 

съвет – Исперих./ 

 

 

Чл.41. /отм. с Решение № 502  по Протокол № 57  от 30.04.2015г.  на Общински 

съвет – Исперих./ 

Чл.42.  /отм. с Решение № 502  по Протокол № 57  от 30.04.2015г.  на Общински 

съвет – Исперих./ 

 

 

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. /изм. с Решение № 502  по Протокол № 57  от 30.04.2015г.  на Общински 

съвет – Исперих/ Таксите се събират от общината, стопанисваща гробищните паркове. 

 

 

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 

http://www.obs.isperih.bg/naredbi/table.pdf
http://www.obs.isperih.bg/naredbi/table.pdf
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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. 

(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) /изм. с Решение № 502  по Протокол № 57  от 30.04.2015г. на 

Общински съвет – Исперих/ При неспазване разпоредбите на Наредбата на физически 

лица се налага глоба в размер – 20 до 200лв., а на юридическите лица и едноличните 

търговци – имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.  
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(2) /отм. с Решение № 502  по Протокол № 57  от 30.04.2015г. на Общински 

съвет – Исперих/ 

(3) /изм. с Решение № 502  по Протокол № 57  от 30.04.2015г. на Общински 

съвет – Исперих/ Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до 

намаляване или освобождаване от такса,се наказва с глоба от 10 до 400 лева, а 

юридическите лица и едноличните търговци-с имуществена санкция в размер от 500 до 

3000 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: 

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 

влиза в сила от 01.01.2014 година. 

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

Исперих. 

      § 5. Наредбата за изменение и допълнение 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 Общински съвет 

– Исперих е изм. и доп. с Решение № 502  по Протокол № 57  от 30.04.2015г. на 

Общински съвет – Исперих. 
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ДО  

КМЕТА НА 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

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 



 82 

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. 

Къде се подава – Декларацията се подава в Деловодството на община Исперих, ул. 

―Васил Левски‖ № 70. 

 

 

 

 

Приложение № 2 

ДО 

КМЕТА НА 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

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. 
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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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ТОЧКА 6 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на нова "Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Исперих“ 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

             Заповядайте г-н Басри. 

 

             Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

             Уважаеми общински съветници, 

    Законът за общинската собственост дава пълномощия на всеки Общински съвет 

да определи в изрична наредба редът за придобиване на право на собственост и на 

ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с 

имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината.  

Общински съвет се е възползвал от това си право през 2005 година, а след това и през 

2009г., като е приел на своя сесия Наредба №5 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и Наредба №16 за провеждане на публични 

търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с 

общинско имущество при община Исперих с Решение №№ 122 и 123 по Протокол 

№20/30.01.2009г. на ОбС-Исперих.  

В годините досега наредбите са претърпели изменения и допълнения само на 

отделни членове, обусловени от икономическият живот в страната и в община Исперих. 

Към настоящия момент отделни текстове на наредбите са със спряно прилагане, тъй 

като са незаконосъобразни. 

 В Наредбите се съдържат и доста текстове, които са в противоречие със Закона за 

общинската собственост след измененията от началото на 2011 година насам. Цели на 

новата уредба е да се преодолее това противоречие, както и да се обхванат и неуредени 

отношения от старите наредби. 

С новата наредба се уреждат обществени отношения, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти и вещи - собственост на община Исперих.  

 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВА НАРЕДБА: 

1. Причините, които налагат приемането: 

Необходимостта от приемане на нова Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих е породена 

от изменения в Закона за общинската собственост на текстове касаещи решения на 

Общинския съвет за отдаване под наем, отчуждаване, придобиване, застраховане на 

имоти и вещи – общинска собственост. 

2. Целите, които се поставят:  

Да се съобразят подзаконовите нормативни актове – Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих 

и Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за 

предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество при община Исперих  

със Закона за общинската собственост и да се  прецизират текстовете от Наредбите, 

които са създавали затруднения при прилагането й. 

С настоящата Наредба се цели също да бъдат отстранени някои несъответствия с 

действащото законодателство, констатирани от Сметна палата с Одитен доклад 

№0200007613 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на 

Община Исперих за периода 01.01.2012г до 31.12.2012г. 
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3. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата: 

- повишаване на качеството на прилаганите услуги; 

- създаване на условия за по-качествено прилагане на закона; 

- увеличаване приходите в общинския бюджет; 

- спестяване на средства от бюджета на общината; 

- улесняване работата на Общински съвет-Исперих, респективно на Кмета на 

Община Исперих и администрацията. 

         4. Финансови средства за прилагане на Наредбата 

        За прилагането на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Исперих не са необходими финансови и други 

средства. 

  

 5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на 

Република България: 

 

Предложеният Проект на наредба е разработен в съответствие с Европейското 

законодателство-Европейската харта за местно самоуправление, Европейската харта за 

регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази 

материя, предвид съответствието на основните нормативни актове с тях. 

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, новата наредба е 

публикувана на интернет страницата на Община Исперих! 

 

Предлагам следните проекто решения: 

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС, чл. 8, чл. 

26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК, Общински съвет-

Исперих   

 

1.ПРИЕМА " Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на община Исперих". 
             

     2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно 

чл. 78, ал. 3 от АПК действия.  
 

         3. С приемането на настоящата Наредба се отменя Наредба №5 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при община Исперих  

приета с Решение №122 по Протокол №20/30.01.2009г. на ОбС-Исперих и Наредба 

№16 за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за 

предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество при община Исперих  

приета с Решение №123 по Протокол №20/30.01.2009г. на ОбС-Исперих. 

Благодаря. 
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             Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

             Благодарим Ви г-н Кмет. 

             Моля председателите на постояните комисии за становища. 

            Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно 

заседание с ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.  след разглеждане на докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище подкрепя докладната 

записка и същата да  бъде включена в дневния ред на заседанието.  

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от 

проведеното съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет‖,  ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.    след разглеждане на докладната с 6 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя докладната 

записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по 

―Образование, култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖     към Общински съвет Исперих 

на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа „за‖, „против‖-не,  

„въздържали се‖-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя 

докладната записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от 

проведеното заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖ на 27.04.2015г. от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

    Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности 

и здравеопазване‖, ПК по ― ПУКИ‖  на 27.04.2015 от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по 

„Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, на ПК по 

―Стопански дейности и европейско развитие” ПК по ―Образование, култура и туризъм‖  

към  Общински съвет Исперих на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на 

докладната с 3 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

 

          Благодаря на председателите. 

  Имате ли въпроси, предложения, становища по докладната. 
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     Заповядайте г-жо Митева. 

 

          Росица Митева – общински съветник от ПП „ГЕРБ”. 

          Предлагам след чл.3 от  проекто Наредбата да се включи чл.3а, където да се 

цитира текста от  чл.8, ал.5 от ЗОС -  „Общинският съвет определя имотите на 

територията на общината, извън имотите по чл. 12, ал 2. които се предоставят за 

управление на съответните кметове на райони и на кметства. При продажба или 

отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на райони или 

на кметства, не по-малко от 30 на сто от средствата, придобити от продажбата или от 

отдаването под наем, се превеждат по сметка на района или на кметството по 

местонахождението на съответния имот и се използват за изпълнение на дейности от 

местно значение, определени от общинския съвет‖. Така смятам, че ще подпомогнем 

кметовете по населени места. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Други предложения, становища. 

 Заповядайте г-н Димитров. 

 

 Даниел Димитров – Председател на ПК по „ Законост и обществен ред” 

 Това не е правилно. Например ако дадено кметство няма имоти за продаване или 

отдаване какво правим. Не са ли ощетени? 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Заповядайте г-н Дочев. 

 

 Атанас Дочев – заместник председател на Общински съвет – Исперих. 

 Такова предложение се прави всеки мандат.  Когато парите са в общината по добре 

се акумулира с тях. Замисала на това предложение е да разбере населението в дадено 

кметство, че има постъпления или нещо е останало в кметството, но Кмета на общината 

трябва да разпореди използването на тези средства. Парите когато са раздробени не 

вършат работа. За това уместно е общинския кмет и ние като Общински съвет да 

решаваме въпросите от това естество. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Други изказвания. 

 Няма 

 Моля общинските съветници да преминем към гласуване. 

 Предлагаме да подложим на гласуване първо предложението на г-жа Росица 

Митева, а именно: след чл.3 от  проекто Наредбата да се включи чл.3а, където да се 

цитира текста от  чл.8, ал.5 от ЗОС -  „Общинският съвет определя имотите на 

територията на общината, извън имотите по чл. 12, ал 2. които се предоставят за 

управление на съответните кметове на райони и на кметства. При продажба или 

отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на райони или 

на кметства, не по-малко от 30 на сто от средствата, придобити от продажбата или от 

отдаването под наем, се превеждат по сметка на района или на кметството по 

местонахождението на съответния имот и се използват за изпълнение на дейности от 

местно значение, определени от общинския съвет‖ 

 Моля колеги да гласуваме. 
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    ЗА                                -        3 

                                                                                   ПРОТИВ                    -       17 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         3 

           НЕ СЕ ПРИЕМА 

 

 Преминаваме към гласуване на текста за проекто решенията  в докладната записка в 

първоначалния вариант без предложението за промяна. 

 

    ЗА                                -       23 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 503 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС, чл. 8, чл. 

26, ал.2, чл.28 от ЗНА и чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК, Общински съвет-

Исперих  

 

Р Е Ш И: 

1.ПРИЕМА " Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на община Исперих". 
             

     2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно 

чл. 78, ал. 3 от АПК действия.  
 

         3. С приемането на настоящата Наредба се отменя Наредба №5 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при община Исперих  

приета с Решение №122 по Протокол №20/30.01.2009г. на ОбС-Исперих и Наредба 

№16 за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за 

предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество при община Исперих  

приета с Решение №123 по Протокол №20/30.01.2009г. на ОбС-Исперих. 

 

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

Областен управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му.  

 

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

   

НАРЕДБА  

№27 

 

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 

С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

Глава Първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
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Чл.1 (1) Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - 

собственост на община Исперих, се извършват под общото ръководство и контрол на 

Общински съвет-Исперих, в интерес на населението на общината, съобразно 

разпоредбите на Закона за общинска собственост, освен ако в специален закон е 

предвидено друго. 

           (2) Тази наредба има за цел да уреди условията и реда за придобиване на правото 

на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем 

и за разпореждане с имоти и вещи-собственост на община Исперих и конкретните 

правомощия на кмета на общината, кметовете на кметствата и на кметския наместник в 

съответствие със Закона за общинска собственост и на специалните закони в тази 

област, освен когато е приложим ЗПЧП. 

 Чл.2 (1) Наредбата не се прилага: 

1. в случаите на  Публично - частно партньорство (ПЧП); 

2. при предоставяне на концесии; 

3. при управление и разпореждане с общински жилища; 

4. при управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, 

включени в капитала на търговски дружества с общинско участие; 

5. при разпореждане с общински имоти, извършвано по реда на Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол. 

  (2) С отделни наредби на Общински съвет могат да се определят специфични 

правила, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с общинска 

собственост, когато това е предвидено в закон в зависимост от вида и характера на 

отделните обекти и съобразно разпоредбите на специализираното законодателство. 

    (3) С решение на Общински съвет се определя статута на общинските спортни 

обекти на територията на общината, условията и реда за предоставянето им за ползване 

от спортните организации. 

  Чл.3 (1) Имотите и вещите общинска собственост се управляват с грижата на 

добър стопанин и се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които 

са предоставени. 

   (2) Предоставените имоти и вещи не могат да се преотстъпват за ползване, да 

се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се 

пренаемат, освен в случаите, предвидени в закон. 

Чл.4 (1) Общинската собственост е публична и частна. 

(2) Публична общинска собственост са: 

  1. имотите и вещите определени със закон; 

  2. имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното 

самоуправление и местната администрация; 

  3. други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени 

потребности от местно значение, определени от Общинския съвет; 

  (3) Частна общинска собственост са всички други общински имоти и вещи. 

Плодовете и приходите от имотите и вещите – публична общинска собственост, са 

частна собственост на общината. 

  Чл.5 (1) Имотите и вещите – публична общинска собственост, които са 

престанали да имат предназначението по чл.4, ал.2 се обявяват от Общински съвет за 

частна общинска собственост. 

 (2) За публична общинска собственост се обявяват имотите и вещите – частна 

общинска собственост, които са придобили предназначението по чл.4, ал.2. 

(3) При промяна в предназначението на обектите - общинска собственост, 

водещо до промяна в характера на собствеността, обявяването от публична в частна и 

обратно може да стане само с решение на Общински съвет. 
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 (4) Предложенията по предходната алинея се правят в писмена форма от лицата, 

които имат право да внасят проекти за решения в Общински съвет. Предложението 

трябва да съдържа: името на вносителя, вида и местонахождението на имота както и 

конкретните мотиви, обосноваващи предложението. Към предложението се прилагат: 

акт за общинска собственост, актуална скица от действащия ПУП, становища на кмета 

(кметския наместник) на населеното място и при необходимост становища от дирекция 

„УТИЕОСМДТ‖ и юрисконсулт при община Исперих. 

 (5) Решенията на Общински съвет по ал. 1 се приемат с мнозинство от две трети 

от общия брой на съветниците, а  по ал. 2 с повече от половината от общия им  брой. 

 (6) Цялостни или частични подробни устройствени планове или теxни 

изменения, засягащи недвижим имот, публична общинска собственост, когато 

предвиждат мероприятия, които налагат промяна на публична в частна общинска 

собственост, се одобряват след решение на Общински съвет. 

 (7) Промяна в предназначението на общинските имоти, което не води до 

промяна в характера на собствеността от публична в частна, се извършва с решение на 

Общински съвет, взето с мнозинство, повече от половината от общия брой на 

общинските съветници. 

 (8) Не може да се извършва промяна в публичния характер на собствеността, 

когато това е забранено със закон. 

 Чл.6 (1) Имотите и вещите – публична общинска собственост, земите от 

общинския поземлен фонд и горските територии – общинска собственост  не могат да 

се придобиват по давност. 

 (2) Имотите и вещите – публична общинска собственост не могат да се 

отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Имоти – публична 

общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в 

случаите, определени със закон. 

 (3) Имотите и вещите – частна общинска собственост, могат да бъдат обект на 

разпореждане. За тях се прилагат общите разпоредби за собствеността, освен ако в 

закон не е предвидено друго. 

 (4) Собствеността върху имотите публична общинска собственост, не подлежи 

на възстановяване.  

 Чл.7 (1)  Застроените имоти – публична общинска собственост, задължително се 

застраховат, включително срещу природни бедствия и земетресения. 

  (2) Общинският съвет по предложение на кмета на Общината определя 

недвижимите имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително 

застраховане, включително срещу застрахователните рискове по ал. 1. 

            (3) Кметът на общината със заповед определя вещите-общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане. 

            (4) Застрахователните вноски се предвиждат по бюджетите на общината или на 

съответните организации и юридически лица на общинска бюджетна издръжка, на 

които имотите и вещите по ал.1-3 са предоставени за управление. 

 (5) Застрахователните вноски за имотите и вещите по ал.1-3, предоставени под 

наем, за ползване или на концесия са за сметка на наемателите, ползвателите или 

концесионерите, а в случаите на ПЧП са за сметка на определения в договора партньор. 

 (6) Избор на застрахователна компания се извършва по реда на ЗОП. Не се 

допуска самоучастие при задължителното застраховане на имотите по ал. 1 и 2 срещу 

рисковете ―природни бетствия‖ и ―земетресения‖ 

 Чл.8. Кметът на общината, кметовете на кметства и кметският наместник 

отговарят за опазването, поддържането и ремонта на общинското имущество и 
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контролират спазването на поетите задължения от наемателите и ползвателите на 

общински имоти и вещи на съответната територия на населените места. 

Чл.9 (1) Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската 

собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. Стратегията 

трябва да отговаря на изискванията на чл.8, ал. 8 от Закона за общинската собственост. 

Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската 

дейност на общината.  

(2) В изпълнение на стратегията по ал.1  Общинският съвет приема годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по 

предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на 

бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през 

годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. 

Програмата да отговаря на разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост. 

(3) Ежегодно до 31 януари кмета на общината съставя и представя пред 

Общинския съвет отчет за предходната година за изпълнението на Програмата за 

управление и разпореждане с общинската собственост. 

 

Глава Втора 

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ 

 Чл.10 (1) Общината придобива право на собственост и ограничени вещни права 

чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определен в закон. 

 (2) С решение на Общински съвет се придобива собственост в следните случаи: 

 1. чрез покупко-продажба на имоти или части от тях; 

 2. чрез замяна на недвижим имот – частна общинска собственост /на правото на 

строеж върху имот – частна общинска собственост и на правото на строеж в полза на 

общината/, с имот или право на строеж – собственост на държавата, на физически или 

юридически лица; 

 3. чрез делба; 

 4. чрез предоставяне на общината с акт на компетентен държавен орган; 

 5. чрез принудително отчуждаване на имоти по реда на глава трета от тази 

наредба. 

 (3) В случаите на ал.2 Общински съвет приема решение, с което предоставя на 

кмета на общината правомощия по придобиване на недвижима собственост. 

 (4) С актове на кмета на общината се придобиват имоти и вещи в следните 

случаи: 

 1. дарение от физически или юридически лица; 

 2. по давност; 

 3. по завещание; 

            4. по приращение; 

            5. по преработка и присъединяване съгласно чл.94 от Закон за собствеността; 

 (5) Даренията и завещанията се приемат от кмета на общината при условията на 

чл.61, ал.2 от Закон за наследството. Кметът на общината може да откаже по 

целесъобразност да приеме дарение и завещание. За приетите дарения и завещания се 

води регистър  към дирекция „ИРФ‖, като копие от договора за дарение и от 

завещанията се изпращат в дирекция  „УТИЕОСМДТ‖. 

 Чл.11 (1) Сгради, постройки, съоръжения или части от тях могат да се 

придобиват от общината чрез извършване на ново строителство, надстрояване и 

пристрояване на съществуващи сгради, в съответствие със строителната програма и в 
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рамките на предвидените средства от общинския бюджет, както и със средства от други 

източници. 

(2) В програмата по чл.9, ал.2 Общински съвет утвърждава списък с описание на 

имотите, които общината има намерение да придобие в собственост през текущата 

година и способите за тяхното придобиване. 

(3) Извън случаите по ал.2, възмездно придобиване на имоти или части от тях 

или вещни права в собственост на общината се извършва след решение на Общински 

съвет за всеки отделен случай. 

(4) Придобиване в собственост от общината на имоти, представляващи част от 

улица, съгласно влязъл в сила ПУП, се извършва само срещу парично обезщетение. 

 Чл.12 Договорите за доставка на машини, съоръжения, теxнологично 

оборудване, транспортни средства и други дълготрайни активи, необходими за 

осъществяване на дейността на общината, се сключват от кмета на общината в рамките 

на предвидените по бюджета средства и утвърдения от Общински съвет списък. 

 Чл.13 (1) Вещи, необходими за административните и стопански нужди на 

Общински съвет и общинската администрация, се придобиват чрез кмета или от 

упълномощено от него длъжностно лице в рамките на утвърдените бюджетни средства. 

 (2) Вещите необходими за дейността на звената, работещи на самостоятелна 

бюджетна сметка се придобиват чрез техните ръководители или упълномощени от тях 

длъжностни лица. 

 Чл.14 Договорите за придобиване на собственост и ограничени вещни права 

върху имоти, се сключват в писмена форма от кмета на общината и се вписват по 

разпореждане на съдията по вписванията по местонахождението на имота.  

    

Глава Трета 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

Раздел І 

Управление на имоти публична общинска собственост. 

 Чл.15 (1) Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението 

на имотите и вещите, предназначени за осъществяване функциите на органите на 

местното самоуправление и местната администрация. 

 (2) Кметовете (кметският наместник) на населените места управляват пряко 

имотите и вещите, предназначени за осъществяване функциите на кметствата. 

 Чл.16 (1)  С решение на Общински съвет на общински предприятия, юридически 

лица и звена на общинска бюджетна издръжка се предоставят безвъзмездно за 

управление: 

  1. имоти и вещи - публична общинска собственост, предназначени за трайно 

задоволяване на обществени потребности от общинско значение за  общо ползване; 

            2. недвижими имоти - публична общинска собственост, предназначени за 

културни, образователни, спортни, просветни и социални мероприятия от общинско 

значение; 

  (2) Въз основа на решението на Общински съвет кметът на общината издава 

заповед. 

            (3) Поддържането и ремонтите на имотите - публична общинска собственост, се 

извършва от лицата, които ги управляват в рамките на предвидените в бюджета им 

средства. 

 (4) Ръководителите на учрежденията, организациите и юридическите лица на 

общинска бюджетна издръжка поддържат и пазят с грижата на добър стопанин 

предоставените им за безвъзмездно управление имоти. 
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 Чл. 17. (1) Имоти и части от тях - публична общинска собственост, които не са 

необходими за нуждите на общината или на юридически лица и звена на общинска 

бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други 

юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури с 

решение на Общински съвет. Въз основа на решението на Общински съвет, кметът на 

общината сключва договор. 

(2)  Производството по вземане на решение на Общински съвет за предоставяне 

за управление на имоти и вещи започва по искане на заинтересованите лица, към което 

се прилагат  следните документи: наименование на юридическото лице и ЕИК; 

документ, установяващ  обстоятелството, че юридическото лице е на бюджетна 

издръжка; обстоятелствата, обосноваващи искането за предоставяне и други 

документи.   

 (3) Общински съвет може да откаже да даде съгласие за предоставяне за 

управление на имоти по ал.1, когато на територията на общината има държавни имоти, 

подходящи за задоволяване на потребностите на държавните органи или на техни 

териториални звена. 

 (4) Когато нуждата от предоставения безвъзмездно за управление имот отпадне 

или той се използва в нарушение на разпоредбите на чл.11 от ЗОС,  имотът се отнема 

със заповед на кмета на общината. 

            (5) Поддръжката, ремонтите и застраховките на имотите и вещите - публична 

общинска собственост по ал.1, както и заплащането на консумативните разходи, 

данъци и такси  се извършва от лицата, на които са предоставени за управление, като 

необходимите средства се предвиждат ежегодно по бюджетите им. 

 (6) Вещите, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на 

юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят 

безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на 

техни териториални структури от кмета на общината. 

 (7) Имотите и вещите – общинска собственост, които не са предоставени за 

управление на други лица, се управляват от кмета на общината. 

Чл.18. Спортни обекти или обособени части от тях – публична общинска собственост 

могат да се отдават под наем на спортни организации по смисъла на чл. 10, ал.2 от 

ЗФВС, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота по реда на 

ЗФВС и Правилника за неговото прилагане. 

Чл.19 (1) С решение на Общински съвет, обособени части от училища и детски 

градини - публична общинска собственост по чл.16, ал.1 могат да се отдават под наем 

чрез публичен търг или публично оповестен конкурс за срок до 5 години при условие, 

че се използват съобразно предназначението им и не се препятства осъществяването на 

дейностите, за които са предназначени.  

  (2) С решението си Общински съвет определя наемната цена и условията за 

нейната актуализация. 

(3) Провеждането на търговете и конкурсите по ал.1 се организира от 

ръководителите на съответните юридическите лица на общинска бюджетна издръжка, с 

участие на представители на общинска администрация и/или представител на 

кметската администрация на съответното населено място. 

(4) Комисията се състои от 7 /седем/ души. В състава на комисията 

задължително участват: директора и счетоводителя на съответното юридическо лице на 

общинска бюджетна издръжка, юрист от общинска администрация, представител на 

общинска администрация и/или представител на кметската администрация на 

съответното населено място, един общински съветник и представител на училищното 

настоятелство. 
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(5) Организирането и провеждането на търговете и конкурсите по ал.1 се 

извършва  по реда на  Глава V от настоящата наредба 

(6) Спечелилите сключват договори за наем с ръководителите на юридическите 

лица на общинска бюджетна издръжка. 

(7) Заверено копие от документацията, обявата и сключения договор се 

предоставят на Отдел „ОС‖ най–късно 14 дни след подписване на договора. 

(8) Приходите от наемите на отдадените под наем обособени части от училища и 

детски градини се внасят в касата на съответното училище или детска градина. Същите 

могат да се ползват само за покриване на разходи по поддръжка на сградата, за 

плащане на консумативни разходи на учебното заведение и за покупка на учебна 

литература и пособия. 

(9) Ръководителите на съответните юридически лица на общинска бюджетна 

издръжка извършват текущ контрол по изпълнение на договорите за наем, контролират 

спазването на поетите задължения от наемателите и представят на кмета на общината 

шестмесечни отчети за състоянието на общинската собственост и за резултатите от 

нейното управление. 

Чл. 20 (1) Директорите на училища и детски градини могат да предоставят без 

търг или конкурс почасово или за еднократно ползване помещения и спортни 

площадки в предоставените им имоти – публична общинска собственост, за 

осъществяване на образователни и спортни дейности в свободно от учебна дейност 

време, при следните условия: 

(2) Срокът на договора не може да бъде по – дълъг от една година. 

(3) Цената се определя съгласно Приложение №1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих. 

(4) Кандидатите, които желаят да наемат помещения и спортни площадки в 

училища и детски градини представят следните документи: 

1. Заявление за предоставяне на помещение или спортна площадка; 

2. Наименование на юридическото лице и ЕИК;  

3. Документи, удостоверяващи липсата на задължения към държавата и 

общината; 

4. Презентация на кандидата; 

5. Свидетелство за съдимост за преподавателите, които ще осъществяват 

дейността, за която се наема помещението. 

(5) Изискването по ал. 2,  т.2 не се прилага за кандидати – ФЛ, които нямат 

качества на търговец.  

(6) Постъпилите заявления се разглеждат от комисия, която се назначава от 

директора на училището или детското заведение. Комисията се състои от трима 

членове, вкл. юрист от общинска администрация. 

(7) Комисията разглежда постъпилите заявления и изразява мотивирано 

становище относно допустимостта или недопустимостта за сключване на договор с 

всеки от кандидатите. 

(8) Договорът се сключва от директора на училището или детското заведение. 

Заверено копие от договора се предоставя на отдел „ОС‖ най – късно 14 дни след 

неговото подписване. 

          Чл.21. (1) Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост,  

могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на чл.14, 

ал.2 от ЗОС след решение на Общинския съвет. Части от имоти – публична общинска 

собственост, които са предоставени за управление  по реда на чл. 12 от ЗОС, могат да 

се отдават под наем, при условие че не се възпрепятства осъществяването на 

дейностите, за които съответния имот е предоставен за управление.             
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(2) Отдаването под наем на терени - публична общинска собственост за 

поставяне на павилиони и отдаването под наем на павилиони по схема одобрена от 

главния архитект на общината, се извършва след решение на Общински съвет по реда 

на Глава пета от настоящата наредба. 

 (3) С решението си Общински съвет определя наемната цена, като възлага 

сключването на договора на кмета на общината. 

 (4) Договорите за наем, сключени за срок по–кратък от 10 г. и чийто срок не е 

изтекъл, по искане на наемателя могат да бъдат продължени за срок до 10 г. с решение 

на Общински съвет. 

 

Раздел ІІ 

Управление на нежилищни недвижими имоти - частна общинска собственост и 

отдаването им под наем. 

 

Чл.22. (1) Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението 

на недвижими имоти - частна общинска собственост, предназначени за нежилищни 

нужди. 

 (2) Контролът по управлението на недвижимото имущество - частна общинска 

собственост на територията на кметствата към община Исперих се извършва от 

кметовете (кметският наместник) на съответните населени места. 

           Чл.23. (1) С решение на Общински съвет на общински предприятия, юридически 

лица и звена на общинска бюджетна издръжка се предоставят безвъзмездно за 

управление недвижими имоти - частна общинска собственост, за осъществяване на 

техните функции. 

(2) Въз основа на решението на Общински съвет кметът на общината издава 

заповед. 

(3) Имоти и части от тях - частна общинска собственост, които не са необходими 

за нуждите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна 

издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически 

лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури с решение на 

Общински съвет. Въз основа на решението на Общински съвет, кметът на общината 

сключва договор. 

(4)  Производството по вземане на решение на Общински съвет за предоставяне  

за управление на  имоти и вещи започва по искане на заинтересованите лица, към което 

се прилагат  следните документи: наименование на юридическото лице и ЕИК; 

документ, установяващ  обстоятелството, че юридическото лице е на бюджетна 

издръжка; обстоятелствата, обосноваващи искането за предоставяне и други 

документи.   

 (5) Общински съвет може да откаже да даде съгласие за предоставяне за 

управление на имоти по ал.3, когато на територията на общината има държавни имоти, 

подходящи за задоволяване на потребностите на държавните органи или на техни 

териториални звена. 

(6) Когато нуждата от предоставения безвъзмездно за управление имот отпадне 

или той се използва в нарушение на разпоредбите на чл.11 от ЗОС,  имотът се отнема 

със заповед на кмета на общината. 

(7) Поддръжката, ремонтите и застраховките на имотите и вещите - частна 

общинска собственост по ал.1 и 3, както и заплащането на консумативните разходи, 

данъци и такси  се извършва от лицата, на които са предоставени за управление, като 

необходимите средства се предвиждат ежегодно по бюджетите им. 
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        (8) Ръководителите на учрежденията, организациите и юридическите лица на 

бюджетна издръжка поддържат и пазят с грижата на добър стопанин предоставените 

им за безвъзмездно управление имоти. 

   Чл.24. (1) Свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които 

не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на 

бюджетна издръжка, могат да се отдават под наем на трети лица, чрез провеждане на 

публичен търг или публично оповестен конкурс, при условия и по ред, определен с 

настоящата наредба, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се 

извършва без търг или конкурс или е определен друг ред. Въз основа на резултатите от 

проведения търг или конкурс се сключва договор за наем с кмета на общината или с 

оправомощено от кмета лице за срок не по–дълъг от 10 год. 

     (2) С решение на Общинския съвет могат да се отдават под наем свободни 

нежилищни помещения – частна общинска собственост, без търг или конкурс за 

здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на 

населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в 

обществена полза. Въз основа на решението на Общински съвет се сключва договор за 

наем от кмета на общината или изрично оправомощено от него лице, за срок не по–

дълъг от 10 години. 

     (3) С решение на Общински съвет на търговски дружества могат да бъдат 

отдавани под наем без търг или конкурс свободни нежилищни поземлени имоти – 

частна общинска собственост, необходими като терени за временно използване, за 

спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и др., свързани с изграждането, 

ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на 

ремонтно – строителните дейности. Общински съвет се произнася по внесеното 

предложение на първото си заседание след внасянето му. Въз основа на решението на 

Общински съвет, кметът на Общината сключва договор. 

     (4) Отдаването под наем на помещения за нуждите на общинските 

ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закон за 

политическите партии, се извършва от кмета на общината без търг или конкурс с 

негова заповед за настаняване за срок до обявяване на резултатите от следващите 

парламентарни избори. Размерът на наема се определя при условията на Закона за 

политическите партии. Въз основа на заповедта се сключва договор за наем.  

           Чл.25. (1) Поддържането и текущите ремонти на имотите и вещите общинска 

собственост, отдадени под наем или предоставени за управление, се извършват от 

наемателите или лицата, които ги управляват, в съответствие с разпоредбите на ЗЗД. 

 (2) С договора може да се уговори основните ремонти да се извършват за сметка 

на наемателите или лицата, които управляват имотите. 

(3) Контролът по изпълнение на договора за наем се осъществява от кмета (кметския 

наместник), по местонахождение на имота. 

 Чл.26. (1) Общината владее и управлява безстопанствените имоти на своята 

територия. 

  (2) Наличието на безстопанствени имоти се установява от комисия, назначена 

от кмета на общината, в която влизат представители на Дирекция „УТИЕОСМДТ‖. При 

необходимост в комисията се включва кмета или кметският наместник по 

местонахождение на имота. 

  (3) При установяване на безстопанствени имоти комисията съставя протокол, в 

който подробно се описва вида, размера, местонахождението и състоянието на имота. 

  (4) Имотите по ал.3 се обявяват в поне един местен вестник и на местата за 

обяви в сградата на общината и в кметствата. 
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  (5) Ако в едномесечен срок от обявлението не се явят собственици на имота в 

общината, кметът издава заповед за установяване на владение. 

  (6) От датата на издаване на заповедта по ал.5 започва да тече срокът на 

придобивна давност в полза на общината. 

  (7) Обстоятелствата по ал.5 и ал.6 се обявяват по реда на ал.4. 

(8) Безстопанствените имоти могат да се отдават под наем по реда на чл.24, ал.1 

за срок до 3 (три) години.  

  Чл.27. (1) Отдаването под наем на терени – частна общинска собственост за 

поставяне на павилиони по схема, одобрена от главния архитект на общината, се 

извършва след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда 

на глава пета от настоящата наредба. 

 (2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса кметът на общината 

сключва договор. 

Чл.28. (1) Исканията за предоставяне на имоти под наем се подават до кмета на 

общината и се придружават с данни за наименованието на юридическото лице и ЕИК, 

както и с доказателства, че кандидатите отговарят на условията посочени в специални 

закони и друга информация, когато това се изисква от нормативен акт. 

   (2) Не се предоставят под наем имоти на лица, които имат финансови 

задължения към общината, не отговарят на условията, както и на лица, които са били 

наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина през 

последните 5 (пет) години. 

  (3) В случаите, когато имотите се отдават под наем чрез публичен търг или 

публично оповестен конкурс, лицата по ал.2 не се допускат до участие в търга или 

конкурса. 

 (4) Договорите за наем, сключени за срок по–кратък от 10 г. и чийто срок не е 

изтекъл, по искане на наемателя могат да бъдат продължени за срок до 10 г. с решение 

на общински съвет. 

 Чл. 29. (1) Наемните цени се определят с тарифа, приета от Общински съвет по 

предложение на кмета на общината съобразно вида, предназначението и 

местоположението на имотите и по групи наематели. 

           (2) В случаите, определени в закон, наемните цени се определят в съответствие с 

разпоредбите на специализираното законодателство. 

           (3) Предоставяне на зали под наем за срок, по-кратък от един месец, се извършва 

от кмета на общината без провеждането на търг или конкурс. В тези случаи наемната 

цена се определя на ден или на час, по приета от Общински съвет тарифа. 

 Чл.30. Наемните правоотношения се прекратяват по реда и при условията на чл. 

15 от ЗОС, ЗЗД и други основания предвидени в наемния договор. 

 Чл.31. (1) При възникване на належаща общинска нужда наемателите на 

помещения по чл.14, ал.4, 5 и 6 от ЗОС са длъжни да ги освободят в срок от три месеца 

от връчването на съобщението за освобождаване. 

  (2) Ако имот по ал.1 не бъде освободен доброволно, той се освобождава по 

административен ред въз основа на заповед на кмета на общината, която се привежда в 

изпълнение със съдействието на органите на полицията. 

  (3) Заповедта по ал.2 може да се обжалва пред административен  съд по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс.  

  

Раздел ІІІ 

Управление на движими вещи, собственост на общината 
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   Чл. 32 (1) Кметът на общината организира управлението и поддръжката на 

движимите вещи, обслужващи дейността на Общински съвет и общинската 

администрация. 

(2) Кметовете на кметства и кметският наместник организират управлението и 

поддръжката на движимите вещи, обслужващи дейността на съответното кметство или 

населено място. 

Чл. 33. (1) Движимите вещи, предназначени да здравни, културни, 

образователни, просветни, спортни и социални мероприятия от общинско значение се 

управляват и поддържат от ръководителите на тези учреждения и юридическите лица, 

на които са предоставени за възмездно или безвъзмездно ползване. 

  (2) Кметът на общината упражнява контрол върxу правилното и 

законосъобразно управление на движимите вещи по предxодната алинея. 

Чл.34. (1) Вещи – частна общинска собственост, извън тези по чл.32 и чл.33, 

могат да се предоставят под наем от кмета на общината при условие, че не са 

необходими за дейността на органите на общината или на административните 

структури, след провеждане на търг или конкурс по пазарни цени, определени от  

лицензиран оценител.  

  (2) Срокът за предоставяне под наем на вещи по ал.1 се определя от кмета на 

общината и не може да бъде по-дълъг от 10 /десет/ години. 

  (3) Предоставяне на вещи под наем за срок, по-кратък от един месец, се 

извършва от кмета на общината без провеждането на търг или конкурс. В тези случаи 

наемната цена се определя на ден или на час. 

            Чл. 35. Вещите, определени по съответния ред за паметници на културата, се 

управляват съобразно специалните разпоредби на Закон за паметници на културата и 

музеите и другите подзаконови  нормативни актове. 

  

Глава Четвърта 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

Раздел І 

Общи разпоредби 

Чл. 36. (1) Разпореждането с имоти - частна общинска собственост се 

осъществява чрез: 

1. продажба на имоти или на идеални части от тях; 

2. замяна на имоти или на идеални части от тях и на вещни права върху тях; 

3. учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване - възмездно или 

безвъзмездно; 

4. учредяване на вещно право на ползване - възмездно или безвъзмездно; 

5. апортиране на собственост и вещни права в капитала на търговски дружества; 

6. делба; 

7. дарение; 

8. сделки по чл.15, ал.3 и чл.17, ал.3 и чл.200, ал.2 от ЗУТ; 

            9. съдебна спогодба, предварително одобрена от Общински съвет; 

10. друг способ, определен в закон. 

(2) Разпоредителни действия се извършват с имоти, актовете за които са вписани 

по съответния ред в службата по вписванията. 

(3) Разпореждането с вещи - частна общинска собственост се осъществява чрез: 

1. продажба; 

2. замяна; 

3.предоставяне право за ползване – възмездно или безвъзмездно; 
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4. дарение; 

5. бракуване; 

6. съдебна спогодба, предварително одобрена от Общински съвет; 

7. безвъзмездно прехвърляне право на собственост и/или на ограничени вещни 

права на юридически лица на бюджетна издръжка 

 8. делба 

            9. друг способ, определен в закон; 

Чл.37. (1) Разпоредителните сделки с имоти и вещни права се извършват въз 

основа на пазарни цени, но не по – ниски от данъчните им оценки.  

(2) Пазарните цени на имотите и вещните права се определят от общинския 

съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, по реда на чл. 22, ал.3 от 

ЗОС, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждането на 

търговете или конкурсите не могат да бъдат по-ниски от определените от общинския 

съвет. 

(3) В случаите по ал. 1 не се допуска заплащане на цената изцяло или частично с 

компенсаторни инструменти. Изготвянето на пазарна оценка се възлага от кмета на 

общината, или определен от него заместник кмет. 

(4) Стойността на разходите, направени от общината за изготвяне на оценката, 

се възстановяват по сметка на общината от физическото или юридическото лице, с 

което се сключва разпоредителната сделка. 

(5) При разпореждане с недвижими имоти - общинска собственост, физическите 

и юридическите лица, придобили право на собственост заплащат в полза на Общината:  

- режийни разноски в размер на 2%  

- местен данък в размер на 3 % съгласно чл.45 от Закона за местните данъци и 

такси  

изчислени върху стойността на:  

- Имота обект на продажбата;  

- Ограничено вещно право, което се учредява върху имота;  

- По-скъпия имот при замяна;  

- Реалния дял, който получава лицето при делба. 

Чл.38. (1) Апортирането на имоти и вещи – частна общинска собственост, в 

капитала на търговски дружества се извършва с решение на Общински съвет. Редът за 

учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собственост на 

общината в търговски дружества се определя с отделна наредба на Общински съвет. 

(2) Оценката на имотите или вещните права се извършва по реда на чл.72, ал.2 

от Търговския закон. 

Чл.39. (1)  Предложенията и заявленията до Общински съвет и Кмета на 

общината от физически, юридически лица и обществени организации във връзка с 

разпореждане с общинско имущество се разглеждат от комисия по разпореждане с 

общинска собственост, назначена със заповед на кмета на общината. В състава на 

комисията по решение на Общински съвет могат да бъдат включени общински 

съветници. Комисията се произнася относно целесъобразността, законосъобразността и 

наличието на интерес за общината от извършването на сделката. 

(2) Заседанията на комисията се свикват от Председателя на комисията, в 

зависимост от постъпилите искания по действия, касаещи разпореждане с общински 

имоти. 

(3) За всяко заседание на комисията се води протокол, който се подписва от 

членовете и се съхранява в отдел „ОС". 

(4) Комисията по разпореждане с общинска собственост приема становища и 

решения, ако за тях са гласували повече от половината от присъствалите на 
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заседанието. Заседанието се провежда, ако присъстват повече от половината от 

членовете на комисията. 

(5) В седемдневен срок от провеждане на заседанието на комисията, протокола 

със становището на комисията се изпраща на кмета. 

(6) Кметът на общината, прави предложение пред Общински съвет за 

извършване на разпоредителни действия. 

Чл.40. (1) Разпореждането се извършва след решение на Общински съвет от 

кмета на общината чрез провеждането на публичен търг или публично оповестен 

конкурс, по реда на глава пета от настоящата наредба, освен когато в закон или в тази 

наредба е предвиден друг ред. 

 (2) Въз основа на резултатите от публичния търг или публично оповестения 

конкурс, съответно – решението на Общински съвет, както и в случаите, когато взема 

самостоятелно решения за извършване на разпореждане, кметът на общината издава 

заповед и сключва договор. 

(3) Заповедта на кмета съдържа описание на предмета на разпореждането, данни 

за приобретателя, дължимите суми, данъци и такси, нормативно определени съгласно 

действащото към момента на разпореждането законодателство и сроковете за плащане 

от приобретателя. Заповедта се връчва срещу подпис или по реда на АПК. 

(4) Договорите, с които се извършва разпореждане с недвижими имоти - частна 

общинска собственост, се сключват в писмена форма от кмета на общината и се 

вписват от съдията по вписванията, а при замени с държавни имоти - по 

местонахождението на държавния имот. Разходите по вписването са за сметка на 

приобретателя. 

(5) Договорите по предходната алинея се сключват след внасяне на дължимите 

суми, данъци и такси от приобретателя. 

  

Раздел ІІ 

Продажба и дарение 

Чл.41. Продажба на имоти – частна общинска собственост, се извършва след 

решение на Общински съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично 

оповестен конкурс, по реда на глава пета от тази наредба. 

 Чл.42. (1) Продажбата на поземлен имот - частна общинска собственост, се 

извършва от кмета на общината, без търг или конкурс на физически или юридически 

лица, собственици на законно построена върху такива имоти сграда. 

(2) Собствениците на жилища и други обекти в етажна собственост, 

притежаващи идеални части от правото на строеж върху общинска земя, могат да 

придобият идеална част от правото на собственост върху земята, при условие, че за 

сградата е отреден поземлен имот или урегулиран поземлен имот. 

(3) Заявления на лицата по предходните алинеи за закупуване се подават до 

кмета на общината. Към тях се прилагат: 

1. скица на поземления имот – частна общинска собственост - издадена от 

Службата по геодезия, картография и кадастър - Разград. 

2. скица на сградата или схема на самостоятелен обект в сграда, собственост на 

заявителя, издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър - Разград. 

3. Договор за учредено право на строеж или удостоверение за признато право на 

строеж по § 6 от преходните разпоредби на Закона за собствеността; 

4. документ за собственост върху сградата или обект в сграда, или констативен 

акт от общинска администрация, че сградата е завършена в груб вид; 

5. документ за законно учредено право на строеж на роднини по права линия, 

ако е налице такова; 
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6. удостоверение за наследници; 

7. разрешение за строеж или акт за узаконяване на строеж; 

8. декларация по чл.25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност за 

гражданство и гражданско състояние; 

(4) Общинска администрация служебно прилага към преписката следното: 

1. комбинирана скица на поземления имот от действащия план за регулация и 

застрояване; 

2. информация за реализираното и предвиденото застрояване, както и 

параметрите; 

3. становище на главния архитект на общината за законност на съществуващите 

в имота сгради; 

4. акт за общинска собственост на имота, вписан в Служба по вписвания. 

(5) Цената по която се прехвърля собствеността върху имотите по ал.1 и ал.2 е 

пазарната цена, определена по реда на чл.22, ал.3 от Закона за общинската собственост.  

(6) Когато от имота върху който е реализирано правото на строеж, могат да се 

образуват два или повече урегулирани поземлени имота, се прави служебно изменение 

на подробен устройствен план. Продава се урегулирания поземлен имот, върху който е 

построена сградата. 

(7) Продажбата се извършва от кмета на общината, който издава заповед и 

сключва договор. 

Чл.43. (1) Продажбата на имоти или части от тях – частна общинска собственост 

се извършва след решение на Общинския съвет от кмета на общината, без провеждане 

на търг или конкурс: 

1. в случаите по чл.15, ал. 3 и 5, чл.17, ал.3 и 5 и чл.200, ал.2 от ЗУТ; 

2. на инвеститори, получили сертификат за инвестиции от клас А, клас Б или 

приоритетен инвестиционен проект – при условията и по реда на чл.22а, ал.1, т.2 и 4 от 

ЗНИ. 

3. в други случаи, определени със закон. 

(2) Предварителният и окончателният договор по чл.15, ал.5 и чл.17, ал.5 от 

ЗУТ, се сключват по пазарни цени от кмета на общината. 

(3) Договорите по ал. 1, т.1 се сключват след решение на общински съвет, когато 

размерът на продаваната общинска земя или на придобиваната земя е с площ над: 

1. в града – 30 кв.м.; 

2. в селата или в части от тях с преобладаващ равнинен терен – 100 кв.м.; 

3. в селата или в части от тях с преобладаващ стръмен терен – 50 кв.м. 

           (4) Договорите по ал. 1, т.1 се сключват след решение на общински съвет, когато 

размерите на заменяемите части от имоти надвишават указаните в ал. 3. 

           (5) Сделките по ал. 1, т.1 се сключват по инициатива на кмета на общината или 

по инициатива на засегнатите от проекта за изменение на плана за регулация. 

           (6) Предварителният договор по ал.2 се сключва въз основа на скица - проект за 

изменение на плана за регулация, утвърдена от общинския експертен съвет по 

устройство на територията. Скицата - проект за изменение на плана за регулация  и 

копие от протокола на общинския експертен съвет по устройство на територията, се 

коплектоват с акта за общинска собственост. 

        (7) След сключване на предварителния договор, Отдел „ТСУ‖ процедира 

изменението на подробния устройствен план. 

(8) Окончателният договор се сключва в срок от един месец след влизане в сила 

на заповедта на кмета за изменението на подробния устройствен план. След изтичане 

на този срок, общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен 
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ред, както и обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за 

периода на забава. 

 (9) Окончателният договор се вписва в Агенцията по вписванията. 

Чл. 44. (1) Дарение на имот - частна общинска собственост, се извършва след 

решение на Общински съвет, прието с мнозинство 3/4 от общия брой на съветниците. 

 (2) Дарение на имот – частна общинска собственост може да се извърши: 

 1. на инвеститори, получили сертификат за инвестиции клас А, клас Б или 

приоритетен инвестиционен проект – при условията и по реда на ЗНИ; 

 2. на държавата или на юридически лица на бюджетна издръжка. 

 (3) Въз основа на решението на Общински съвет по ал.1, кметът на общината 

издава заповед и сключва договор. 

  

 

 

 

 

Раздел ІІІ 

Прекратяване на съсобственост 

 

Чл.45. (1) Прекратяването на съсобственост върху имоти между общината, 

държавата, физически лица или юридически лица се извършва след решение на 

Общински съвет по предложение на кмета на общината след съгласуване със 

съсобствениците или по предложение на съсобствениците до кмета на общината чрез: 

1. делба; 

2. продажба на частта на общината; 

3. откупуване частта на физическите лица или на юридическите лица; 

4. замяна; 

(2) При прекратяване на съсобствеността по ал.1 се прилагат разпоредбите на  

Закон за собствеността и на Гражданския процесуален кодекс. 

(3) При прекратяване на съсобственост на поземлени имоти и сгради се спазват 

разпоредбите на чл.201-204 от ЗУТ, на земеделски земи – на чл.7 от ЗСПЗЗ, а на гори – 

на § 3 от ЗВСГЗГФ. 

  Чл. 46 (1) След влизане в сила на решението на Общински съвет по предходния 

член кметът на общината издава заповед за прекратяване на съсобствеността. 

(2) Цената и дължимите данъци и такси се заплащат в едномесечен срок от 

връчването на заповедта на кмета. След плащането, кметът на общината сключва 

договор за прекратяване на съсобствеността. 

(3) Когато плащането не се извърши в определения срок, кметът на общината 

отменя заповедта по ал.1 и преписката се прекратява. Заповедта се връчва на 

заинтересованото лице по реда на АПК. 

  

Раздел ІV 

Право на строеж, на надстрояване и на пристрояване 

 

Чл.47. (1) Право на строеж върху имот - частна общинска собственост се 

учредява след решение на Общински съвет от кмета на общината чрез публичен търг 

или публично оповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила 

подробен устройствен план. 

(2) В условията на търга или конкурса може да се предвиди заплащането на 

цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с равностоен имот в 
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новопостроената сграда или на обекти в друга сграда, които са собственост на лицето, в 

полза на което е учредено правото на строеж, или то да изгради за своя сметка друг 

обект за нуждите на общината. В тези случаи условията на търга или конкурса се 

одобряват от Общинския съвет. Стойността на обектите, предоставени в собственост на 

Общината, не може да бъде по – малка от цената на правото на строеж или на 

съответната част от него. 

(3) Правото на строеж се учредява безсрочно или за определен срок. 

(4) Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането на 

срока, за който то е учредено, общината придобива безвъзмездно собствеността на 

построения обект. 

(5) Исканията за учредяване право на строеж се придружават от извлечение от 

действащия ПУП – план за застрояване и виза за проектиране. 

Чл.48. Правото на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на 

Общински съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на 

съветниците, по предложение на кмета на общината на: 

1. юридически лица на бюджетна издръжка; 

2.религиозни институции, регистрирани съгласно Закон за вероизповеданията, 

или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за 

публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири; 

3.  други лица, когато това е предвидено в закон; 

Чл.49.(1) Безвъзмездно право на строеж се учредява без търг или конкурс след 

решение на Общински съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на 

съветниците. 

  (2) Безвъзмездно право на строеж се учредява без търг или конкурс след 

решение на Общински съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой 

на съветниците на: 

1. юридически лица на бюджетна издръжка; 

2. религиозни институции, регистрирани съгласно Закон за вероизповеданията, 

или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за 

публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири; 

3. други лица, когато това е предвидено в закон; 

(3) В случаите по чл. 48 и 49 правото на строеж се учредява въз основа на 

подадено заявление. Към заявлението задължително се представят и документи, 

доказващи че лицата са правоимащи по смисъла на чл. 37, ал. 4 и 6 от ЗОС, както и 

актуални данни за тях.  

Чл.50 Въз основа на резултатите от търга или конкурса по чл.47, съответно на 

решението на Общински съвет по чл.48 и 49, кметът на общината издава заповед. След 

влизане в сила на заповедта и извършване на необходимите плащания се сключва 

договор.  

Чл.51. (1) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда - частна 

общинска собственост, или на сграда, построена върху имот - частна общинска 

собственост, се учредява при условията и по реда на чл.47, ал.1и ал.2.  

(2) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху 

имот - частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или 

конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - 

етажна собственост, или на техни сдружения по реда на чл. 183, ал. 2 и 3 от ЗУТ. 

(3) Исканията по ал.1 и 2 за  учредяване право на строеж се придружават от 

извлечение от действащия ПУП – план за застрояване и виза за проектиране. 

(4) В случай че исканото пристрояване и/или надстрояване е законосъобразно и 

допустимо съгласно предвижданията на влезлия в сила ПУП комисията по чл. 39 дава 
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становище за изготвяне на пазарна оценка на исканото право и относно метода на 

разпореждане. 

(5) В хипотезите на ал.1 и ал.2 решението за разпореждане се взема от 

Общински съвет. Със същото решение се оправомощава кметът на общината да учреди 

правото на пристрояване и/или надстрояване със заповед и сключи договора от името 

на общината. 

(6) Безвъзмездно право на надстрояване и/или пристрояване може да се учреди 

при условията на чл.49 от настоящата наредба. 

(7) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно решението на 

Общински съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор. 

Чл.52. (1) В случаите на чл.37, ал.4 и 6 от ЗОС и чл.38, ал.2 от ЗОС, кметът на 

общината внася предложение в Общински съвет за предоставяне на съответните права. 

(2) Лицата, желаещи да придобият правата по чл.37, ал.4 и 6 от ЗОС и чл.38, ал.2 

от ЗОС подават заявление до кмета на общината. 

  (3) Предложението по ал.1 трябва да съдържа данни за: 

  1. имотът, за който ще се предоставя съответното право с неговите 

характеристики, местонахождение, предназначение и фактическо ползване; 

2. нуждите, за които ще се използва имота; 

3. срокът, за който се предоставя съответното право; 

(4) На основание решението на Общински съвет, кметът на общината издава 

заповед и сключва договор. 

Чл. 53. (1) Кметът на общината учредява право на строеж, надстрояване или 

пристрояване в съсобствени имоти между общината и трети лица, след решение на 

общински съвет, без провеждане на търг или конкурс, на основание чл. 183, ал. 3 от 

ЗУТ. 

     (2) В случаите по ал. 1, правото на строеж се учредява по предложение на 

съсобственика срещу: 

1.  пазарната стойност на правото на строеж, съответстващо на идеалната част от 

имота, собственост на общината и/или; 

2.  обезщетение с готови обекти в новопостроената сграда върху имота или с 

други готови обекти. 

           (3) Цената на правото на строеж, надстрояване или пристрояване не може да 

бъде по-ниска от пазарната, а когато се договаря придобиване от общината на част от 

предвидената за изграждане сграда – процентът на обезщетение не може да бъде по-

малък от пазарния. 

          (4) Въз основа на предложението по ал.2, комисия, назначена от кмета на 

общината, води преговори за размера на обезщетението. 

(5) След провеждане на преговори със съсобственика и след решение на 

общински съвет, кметът на общината издава заповед за учредяване на право на строеж, 

надстрояване или пристрояване. След заплащане на дължимата цена, данъци и такси се 

сключва договор за учредяване на право на строеж, надстрояване или пристрояване. В 

случаите, когато право на строеж се учредява на трети лица, се сключва договор между 

съсобствениците и третото лице в нотариална форма. 

Чл. 54. Кметът на общината дава в писмена форма съгласие по чл. 183, ал. 2 от 

ЗУТ за надстрояване или пристрояване на сгради етажна собственост, в които община 

притежава обекти в собственост. 

Чл. 55. (1) Когато с проекта за преустройство на сграда етажна собственост, в 

която общината притежава обекти, се предвижда присъединяване на обща част към 

самостоятелен обект или създаване на самостоятелен обект от обща част, кметът на 
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общината сключва писмен договор за прехвърляне на собственост с останалите 

собственици в етажната собственост. 

(2) Цената по договора за прехвърляне на собственост по ал. 1 не може да бъде 

по-ниска от пазарната. 

 

Раздел V 

Право на ползване 

Чл. 56. (1) Правото на ползване върху имоти и вещи частна общинска 

собственост се учредява след решение на общинския съвет от Кмета на Общината, чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс. 

(2) Срокът на правото на ползване се определя от Общинския съвет и не може да 

бъде по - дълъг от 10 години, освен ако в закон е предвидено друго. 

 (3) Когато лицата, на които може да се учреди право на ползване са определени 

със  закон, то се учредява без публичен търг или публично оповестен конкурс след 

решение на Общинския  съвет. 

(4) Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване 

са определени със закон, то се учредява без публичен търг или публично оповестен 

конкурс след решение на Общинския  съвет, прието с мнозинство повече от половината 

от общия брой на съветниците. 

 (5) Безвъзмездно право на ползване извън случаите по ал. 4, може да се учреди 

след  решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на 

съветниците. 

 Чл. 57. (1) Лицата желаещи да придобият права по чл. 56, ал. 3,4 и 5 подават 

заявление до кмета на Общината. В заявлението посочват правното им основание, 

нуждата, за която ще използва общинския имот, срока и евентуално имота, който искат 

да им се предостави. Към заявлението се прилага ЕИК на юридическото лице.  

 (2) Заявленията се разглеждат по реда на чл. 39 от настоящата наредба. 

Чл. 58. Въз основа на резултатите от публичния търг или публично оповестения 

конкурс, съответно решението на Общинския съвет, кметът на Общината издава 

заповед и сключва договор. 

 

Раздел VІ 

Преминаване през чужди поземлени имоти. Прокарване на отклонения от мрежи и 

съоръжения през чужди недвижими имоти 

 

Чл. 59. (1) Правото на преминаване през чужди поземлени имоти се учредява със 

заповед на кмета на общината, когато не е постигнато съгласие между собствениците 

на поземлените имоти и друго техническо решение е явно икономически 

нецелесъобразно. 

(2) Правото на преминаване през общински поземлени имоти се учредява със 

заповед на кмета на общината, когато друго техническо решение е явно икономически 

нецелесъобразно.  

(3) С правото на преминаване не могат да се влошават условията за застрояване 

на поземлените имоти, да се препятства установеният начин на трайно ползване на 

поземлените имоти и да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради. 

(4) Влошаване в условията за застрояване и ползване на общински поземлени 

имоти при учредяване право на преминаване към други имоти може да се допусне по 

изключение, поради липса на друга техническа възможност или когато друго 

техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, с разрешение на 

общинския съвет.  
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(6) Цената на правото на преминаване по ал. 1 и 2 се определя по реда на чл. 210 

от ЗУТ и се заплаща преди издаване на заповедите по ал. 1 и 2. 

(7) Заповедта по ал. 1 се вписва в имотния регистър по партидата на поземления 

имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, и по партидата на 

поземления имот, върху който е учредено правото на преминаване. 

(8) Заповедта по ал. 2 се вписва в имотния регистър по партидата на поземления 

имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, по партидата на на 

общинския поземлен имот, върху който е учредено правото на преминаване, и в акта за 

за общинска собственост. 

Чл. 60. (1) Правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения 

на техническата инфраструктура през чужди имоти се учредява със заповед на кмета на 

общината, когато не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти 

и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.  

(2) Правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура през общински поземлени имоти се учредява, когато 

друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно със заповед на кмета 

на общината. 

(3) С прокарването на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура не могат да се влошават условията за застрояване на поземлените 

имоти, да се препятства установеният начин на трайно ползване на поземлените имоти 

и да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради.  

(4) Влошаване в условията за застрояване и ползване на общински поземлени 

имоти поради прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура към други имоти може да се допусне по изключение, поради липса на 

друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно 

икономически нецелесъобразно, с решение на общинския съвет. 

(5) Разрешение за строеж на отклоненията от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура се издава на титуляря на учреденото право. 

(6) Цената на учреденото право по ал. 1 и 2 се определя по реда на чл. 210 от 

ЗУТ и се заплаща преди издаване на заповедите по ал. 1 и 2. 

(7) Заповедта по ал. 1 се вписва в имотния регистър по партидата на поземления 

имот, който се обслужва от учреденото право да се прокарат отклоненията от общи 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и по партидата на поземления 

имот, през който са прокарани отклоненията от общите мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура. 

(8) Заповедта по ал. 2 се вписва в имотния регистър по партидата на поземления 

имот, който се обслужва от учреденото право да се прокарат отклоненията от общи 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, по партидата на държавния или 

на общинския поземлен имот, през който са прокарани отклоненията от общите мрежи 

и съоръжения на техническата инфраструктура, и в акта за общинска собственост. 

(9) При бедствия, аварии и катастрофи отклонения от общи мрежи и съоръжения 

на техническата инфраструктура до отделни обекти могат да се прокарват временно - 

до преодоляване на последствията от бедствието, аварията или катастрофата, през 

чужди недвижими имоти въз основа на заповед, издадена от компетентни органи, 

определени със специален закон. В този случай разрешение за строеж не се издава. 

(10) За вредите по ал.9 собствениците на засегнатите имоти се обезщетяват 

непосредствено след овладяване на бедствието, аварията или катастрофата при 

условията и по реда на специален закон. 

Чл. 61. (1) Собствениците и обитателите на недвижими имоти са длъжни да 

осигуряват свободен достъп в тях за извършване на разрешени или предписани 
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проучвателни, проектни, строителни, монтажни, контролни и други работи, във връзка 

с устройството на територията, въз основа на заповед на кмета на общината, а в 

определените от закона случаи - със заповед на началника на Дирекцията за 

национален строителен контрол. 

(2) Собствениците на недвижими имоти са длъжни да осигуряват свободен 

достъп в тях за извършване на дейности и мероприятия при бедствия, аварии и 

катастрофи и изпълнение на комплексни геозащитни проекти (укрепване на свлачища, 

защита на речни и морски брегове и други отводнителни и укрепителни работи). 

Изпълнението на дейностите и проектите се извършва така, че да не засяга обектите на 

основното застрояване. Достъпът се осигурява със заповед на органите по ал. 1, освен 

ако в специален закон не е предвидено друго. 

(3) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 и 2 достъпът до съответните 

недвижими имоти се осигурява принудително по административен ред, а при 

необходимост - и със съдействието на полицията. 

(4) След завършване на работите по ал. 1 и 2 лицето, на което е осигурен достъп, 

е длъжно веднага да отстрани всички повреди, причинени на недвижимия имот във 

връзка с изпълнението на работите. Ако повредите не могат да бъдат отстранени, 

правоимащият се обезщетява за причинените вреди. 

(5) Определянето на размера на обезщетението се извършва по реда на чл. 210 от 

ЗУТ и се изплаща в едномесечен срок от влизането в сила на оценката. 

  

Раздел VІI 

Замяна 

 

Чл. 62. (1) Не може да се извършва замяна на имот - частна общинска 

собственост, на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, или на 

учредено в полза на Общината право на строеж с имот или с право на строеж - 

собственост на физически лица или на юридически лица, освен в случаите посочени в 

ЗОС. 

  (2) Замяна може да се извърши: 

1. между общината и друга община или между общината и държавата; 

2. за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор; 

3. в други случаи, определени в закон. 

(3) Кметът на Общината внася предложение за замяна в Общински съвет. 

Предложението не обвързва общинския съвет за извършване на замяната. Отказите на 

общинския съвет за извършване на замяната не подлежат на обжалване. 

(4)  Не се допускат замени: 

1. когато имотите - собственост на трети лица, са обременени с ипотека или 

други тежести, отдадени са под наем или под аренда; 

2. на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно 

строителство, срещу нежилищни имоти; 

3. на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без правно 

основание ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права върху 

общински имоти са прекратени по тяхна вина или с които общината води съдебни 

имуществени спорове; 

4. в други случаи, определени в закон. 

(5) Решенията за извършване на замяна се приемат от общинския съвет с 

мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Въз основа на решението на 

общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор за замяна. 
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(6) Замяна на общински жилища с жилищни или нежилищни имоти - 

собственост на държавата, на физически или юридически лица, се извършва при 

условията и по реда на чл. 40 от ЗОС. 

(7) при наличие на заявления за замяна на един и същ общински имот от две или 

повече лица, разпореждането се извършва чрез търг или конкурс. 

Чл. 63. ал. (1) В изпълнение на приети от Общинския съвет социални програми, 

 замяна на общински жилища срещу жилищни имоти на физически лица се извършва 

при следните условия:  

1. влязъл в сила ПУП, предвиждащ изграждане на социални жилища;  

2. жилищните имоти, собственост на физическите лица, да попадат в обхвата на 

плана; 

3. общинските жилища да са свободни и определени за замяна с решение на 

общински съвет; 

4. жилищните имоти да са включени в Годишната програма за управление и 

разпореждане с общинска собственост. 

(2) Замяната се извършва по данъчна оценка на заменяните жилищни имоти. 

(3) Замяна по ал. 1 може да бъде извършена само еднократно и само за един 

жилищен имот – собственост на физическо лице, с едно общинско жилище. 

(4) Замяната по ал. 1 се реализира по реда на чл. 40, ал.3, ал.4 и ал. 8 от ЗОС. 

 

Раздел VІІI 

Особени правила за разпореждане 

 

 Чл.64(1). Общински сгради и постройки се премахват със заповед на кмета, 

когато това е предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план и неговото 

изпълнение е предстоящо. 

 (2) Общински сгради, постройки и съоръжения, освидетелствани по реда на 

чл.195 от ЗУТ се премахват със заповед на кмета на общината, след решение на 

Общински съвет. 

 Чл. 65. Заповедите по чл. 64, ал.1 и 2 се връчват на: 

  1. отдел „ТСУ‖ за изпълнение и за отразяване в кадастралната карта; 

  2. дирекция  „ИРФ‖ за отписване от баланса; 

  3. отдел „ОС‖ за сведение и отметка в акта за собственост. 

 

Раздел IX 

Разпореждане с движими вещи, собственост на общината 

 

Чл.66. (1) Движими вещи, общинска собственост, предназначени за 

осъществяване функциите на органите на местното самоуправление и местната 

администрация, задоволяване на обществени потребности от общинско значение и 

обявени по установения ред за паметници на културата, не могат да се продават, 

отдават под наем, както и да се отчуждават и обременяват с вещни права. 

(2) Забраната по предходната алинея не се отнася за движими вещи със 

стопанско и търговско предназначение. 

Чл. 67. (1) Продажбата на движими вещи – частна общинска собственост, със 

стопанско и търговско предназначение се извършва след решение на Общински съвет 

от кмета на общината чрез публичен търг по реда на настоящата наредба.  

 (2) Пазарната цена на вещите се определя от лицензирани експерти. Разходите 

по оценката се поемат от спечелилия търга. 
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 (3) Въз основа на резултатите от проведения търг, кметът на общината издава 

заповед и сключва договор по условията и реда на ЗЗД. 

Чл.68. Замяна на вещи – частна общинска собственост се извършва след 

решение на Общински съвет, въз основа пазарна оценка. 

Чл.69. (1) Дарение на движими вещи частна общинска собственост  се извършва 

от кмета на общината след решение на общински съвет.  

(2) Дарение на движими вещи частна общинска собственост на юридически лица 

и звена на общинска бюджетна издръжка се извършва със заповед на кмета на 

общината. 

Чл.70.(1) Движими вещи или основни средства, негодни за употреба, които са 

останали непродадени след провеждане на търг или са останали след ликвидацията на 

общински дейности, предприятия и търговските дружества със 100% общинско 

участие, могат да бъдат предоставени безвъзмездно или продадени по пазарната им 

стойност на учебни, здравни, културни, спортни, социални заведения и други 

организации с идеална цел, без да бъдат бракувани, след протокол, изготвен от 

назначена със заповед на кмета комисия. 

(2) Безвъзмездното предоставяне на вещите по ал.1 се извършва със заповед на 

кмета на общината след решение на Общински съвет. 

(3) Продажбата по пазарна стойност на вещите по ал.1 се извършва с писмен 

договор, подписан от кмета на общината след негова заповед. 

(4) Движими вещи или основни средства, негодни за употреба, извън тези по 

ал.1, се бракуват или ликвидират по ред, установен с Вътрешните правила за реда, 

начина и  провеждане на бракуването на материални активи. 

  

Глава Пета 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И ПУБЛИЧНО 

ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ 

 

Раздел І 

Общи положения 

Чл.71. С тази глава се уреждат условията и редът за провеждане на публични 

търгове и публично оповестени конкурси, съгласно Закона за общинската собственост. 

Чл.72. По реда на тази глава се провеждат публични търгове и публично 

оповестени конкурси за:  

1.отдаване под наем на недвижими имоти или части от тях – публична общинска 

собственост;  

2. отдаване под наем на недвижими имоти или части от тях– частна общинска 

собственост;  

3. продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост;  

4. отстъпване право на строеж върху общински недвижими имоти;  

5. отстъпване право на надстрояване или пристрояване върху общински 

недвижими имоти;  

6. учредяване право на ползване върху недвижими имоти – частна общинска 

собственост;  

7. продажба на движими вещи – частна общинска собственост;  

8. отдаване под наем на движими вещи;  

9. продажба на общински жилища по пазарни цени.  

  

Раздел ІІ 

Процедура за провеждане на публични търгове 
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Чл.73. (1) Процедура за провеждане на търга се открива със заповед на кмета на 

общината, която съдържа: 

1.   вид на търга – с явно или тайно наддаване; 

2.   наименование и описание на предмета на търга; 

3.   начална тръжна цена; 

4.   начин и срок за плащане и евентуални обезпечения; 

5.   дата, място и час на провеждане на търга; 

6. специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на 

обекта, от закон или решение на Общински съвет; 

7.   размер на депозита, който не може да бъде по-малък от 10% от началната 

тръжна цена; 

8.   стъпка на наддаване, която не може да бъде по-малка от 1% и по-голяма от 

10% от началната тръжна цена; 

9.     условия за оглед на обекта; 

10.    размер и начин за плащане на цената и получаване на тръжната 

документация, мястото откъдето тя може да се получи,  краен срок за нейното 

закупуване и внасяне на депозитната вноска; 

11.    дата, място и час на провеждане на повторен търг в случай, че първият търг 

е обявен за непроведен; 

12.    условията за публикуване на обявата за търга; 

13.    други тръжни условия. 

(2) в случаите по чл. 72, т.1 Общински съвет определя началната тръжна цена и 

специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на обекта, от 

закон или друго решение на Общински съвет. 

(3) при разпоредителни сделки Общински съвет се произнася с решение, което 

съдържа: 

1.   вид на търга – с явно или тайно наддаване; 

2.   описание на имота; 

3.   начална тръжна цена; 

4.   начин и срок на плащане и евентуални обезпечения; 

5.   специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на 

обекта, от закон или решение на Общински съвет; 

6.   размер на депозита, който не може да бъде по-малък от 10% от началната 

тръжна цена; 

7.   стъпка на наддаване, която не може да бъде по-малка от 1% и по-голяма от 

10% от началната тръжна цена; 

(4) С решението си по ал.2 и 3 Общински съвет упълномощава кмета на 

общината да открие процедура и проведe търга, и да сключи договор със спечелилия. 

Чл.74. (1) Тръжната документация съдържа: 

1. наименование и описание на предмета на търга; 

2. условия на търга; 

3. проекто-договор; 

4. указания за участниците в търга; 

5. списък на документите, необходими за участие в търга. 

(2) Документацията по ал.1 се изготвя от отдел „ОС‖, съгласува се с 

юрисконсулт и се одобрява от кмета на общината преди публикуване на обявата за 

търга. 

(3) При продажба на тръжна документация се вписва в регистър. 
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Чл.75. Комисията по провеждането на търга се назначава със заповед на кмета и 

се състои от 5 члена – председател, секретар, правоспособен юрист и двама членове. 

Със заповедта се определят и двама резервни членове, единият от които задължително 

правоспособен юрист. 

Чл.76. (1) Обявата за провеждане търга съдържа данните по чл. 73, ал.1  без т.12. 

(2) Обявата за провеждане на търга се публикува в един местен вестник и в сайта 

на общината, както и на таблото за обяви на отдел „ОС‖ в сградата на общината най-

малко 10 дни преди датата на провеждане на търга. 

(3) Действията по публикуване на обявата се извършват от отдел „ОС‖. 

Чл.77. (1) В търга могат да участват индивидуално всички местни и 

чуждестранни физически и юридически лица или техни пълномощници. Когато 

предмет на търга е разпоредителна сделка със земя, в процедурата могат да участват 

чужденци и чуждестранни юридически лица, отговарящи на изискванията на чл. 22, ал. 

1 от Конституцията на Република България и представили пред тръжната комисия 

необходимите документи, посочени в чл.78, ал.1 от тръжната документация. 

(2) В случаите по чл.73, ал.1, т.6 и чл.73, ал.2 и ал.3, т.5 в търга могат да участват 

само лица, отговарящи на специалните изисквания. 

(3) В случай на упълномощаване пълномощното трябва да бъде нотариално 

заверено и да съдържа точното наименование и адреса на обекта, за който 

пълномощникът е упълномощен да участва в наддаването. 

(4) Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи 

едновременно няколко участника в търга. 

  (5) Не се допускат до участие в търга лица, които са били наематели на 

общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина. 

Чл. 78. (1) Задължителни документи за участие в търга са: 

1. оригинал и заверено копие на документ за самоличност; 

2. оригинален платежен документ за закупена тръжна документация; 

3. оригинален платежен документ за внесен депозит; 

4. оригинал и заверено копие на удостоверение за БУЛСТАТ само за 

юридически лица с нестопанска цел; 

5. декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на 

обекта на търга; 

6. документи, удостоверяващи липсата на задължения към общината и 

държавата. 

 (2) Документа по ал.1, т.4 не се изискват от участници физически лица, които 

нямат качество на търговец. 

 Чл.79. (1) В деня и часа, определени за провеждане на търга, председателят на 

комисията проверява присъствието на нейните членовете и в случай че не отсъства 

юристът и комисията има нужния кворум, обявява откриването на търга и неговия 

предмет. 

 (2) Търгът се отлага за същия час и място за следващия работен ден, в случай че: 

 1. отсъства Председателят на комисията; 

2. отсъстват юристът-титуляр на комисията и резервният член- юрист; 

3. комисията е в състав по-малко от 3 души; 

4. при възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на 

търга; 

(3) При възникване на извънредни обстоятелства, които правят невъзможно 

откриването на отложен по ал.2 търг, се насрочва нов търг по реда  на чл. 73. 

(4) При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно продължаването 

на търга, същият се отлага с един час. Ако и тогава няма възможност той да бъде 
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продължен, се провежда на следващия работен ден в час и на място, определени от 

тръжната комисия, като процедурата на отложения търг продължава от момента на 

нейното прекъсване, а участниците в търга запазват правата си. 

(5) Участниците в търговете както и всички присъстващи трети лица са длъжни 

да спазват утвърдените тръжни правила и реда в залата. Дадените указания на 

председателя на тръжната комисия са задължителни за всички присъстващи. 

(6) При неспазване на изискванията по ал. 5 или на дадените указания, 

председателят на комисията, предупреждава съответното лице, че при повторно 

нарушение ще бъде отстранено от залата. При повторно нарушение, лицето се 

отстранява от залата и от участие в търга (ако е участник в процедурата, представител 

или пълномощник), като при необходимост се изисква съдействие от дежурния по 

сигурността. При отказ за доброволно напущане на залата се уведомяват органите на 

полицията за нарушаване на обществения ред. 

(7) При необходимост и по негова преценка, в случаите по ал. 6, председателят 

на комисията преустановява провеждането на съответната процедура и насрочва новото 

и провеждане не по – късно от три работни дни, като устно уведомява за това 

присъстващите. При новото провеждане, процедурата започва от действието, при което 

е била прикъсната. Фактите и обстоятелствата по тази и предходната алинея се 

отразяват в протокола. 

Чл.80. (1) Когато на търга се яви само един кандидат, тръжната комисия го 

регистрира и ако има доказателство за закупени повече от една тръжна документация, 

търгът се отлага с един час. Ако след този срок не се яви друг кандидат, търгът се 

провежда и регистрираният кандидат се обявява за спечелил търга по предложената от 

него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. 

 (2) Когато на отложения по ал.1 търг регистрираният кандидат не се яви в 

определения час, а се яви друг кандидат, закупил тръжна документация,  търгът се 

провежда без отлагане и явилият се кандидат се обявява за спечелил търга по 

предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. 

(3) Когато на търга се яви само един кандидат и няма доказателства за закупени 

повече от една тръжна документация, търгът се провежда без отлагане и кандидатът се 

обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-

ниска от началната тръжна цена. 

Чл.81. (1) След откриване на търга комисията регистрира участниците, 

проверява документите и констатира дали са изпълнени условията за участие в търга. 

 (2) Председателят на комисията обявява допуснатите участници и тези, които се 

декласират поради неспазване на някои от условията за участие съгласно тръжната 

документация, като посочва конкретното основание. 

 (3) В случай, че в резултат на декласиране на участник/ци по реда на ал.2 остане 

само един кандидат, търгът се провежда и участникът се обявява за спечелил търга по 

предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. 

Чл.82. (1) При търг с явно наддаване председателят на комисията обявява 

началната тръжна цена, от която започва наддаването и стъпката на наддаване. 

(2) Наддаването се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми 

над началната тръжна цена, като всяко увеличение трябва да бъде равно на 

определената стъпка. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и 

другите участници в търга без право на позоваване на грешка. 

 (3) Преди третото обявяване на последната цена председателят прави 

предупреждение, че това е последно обявяване и ако няма друго предложение, 

наддаването се обявява за приключено. 
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 (4) Председателят обявява спечелилия участник и участника, предложил 

следващата по размер цена, поканва участниците в търга и членовете на комисията да 

подпишат протокола и закрива търга. 

Чл.83. (1) При търг с тайно наддаване, пликовете с предложенията за цена се 

представят от участниците до 16 часа на деня предхождащ деня на търга.  

(2) Служител от деловодството организира събирането и съхраняването на 

пликовете с предложенията, отбелязва техния входящ номер, датата и часа и ги вписва 

в специален регистър по реда на тяхното постъпване. 

 (3) Върху подадения плик трябва да е отбелязано цялостното наименование на 

обекта на търга, наименование и адрес на участника, както и името на упълномощеното 

лице, ако има такова. 

 (4) В предложението, поставено в запечатан, подпечатан и непрозрачен плик, се 

вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена /цифром и словом/, 

която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена, наименование на участника, 

неговия подпис и печат, когато той има качество на търговец, или името и подписа на 

упълномощеното лице, ако има такова. 

(5) Всяко предложение, поставено в прозрачен, неподпечатан или незапечатан 

плик, или което не отговаря на условията по ал.3 и 4, се обявява за нередовно и 

участникът се декласира. 

Чл.84. (1) След регистрация на участниците, председателят на комисията 

обявява първоначалната тръжна цена и комисията пристъпва към отваряне на 

пликовете по реда на допуснатите участници. 

(2) При отварянето на всеки плик комисията проверява дали са спазени 

условията на търга, а председателят на комисията обявява редовността на 

предложенията и оповестява предложената цена. 

 (3) Предложенията се заверяват от членовете на тръжната комисия и се 

подреждат според размера на посочените цени. 

 (4) Председателят обявява участника, предложил най-висока цена и участника, 

предложил следващата по размер цена, поканва участниците в търга и членовете на 

комисията да подпишат протокола, след което закрива търга. 

Чл. 85. При предложена еднаква най-висока цена от двама или повече участника, 

търгът продължава между тях с явно наддаване, което започва от тази цена, като 

стъпката на наддаване, отговаряща на изискванията на чл.73,  т.8 се определя от 

комисията. 

Чл. 86. За резултатите от търга комисията изготвя протокол в два екземпляра, 

които се подписват от всички членове на комисията. 

Чл. 87. След закриване на търга председателят на комисията връща на 

участниците оригиналите на представените документи. Заверените от участниците 

копия и останалите документи се прилагат към протокола за проведения търг. 

Чл. 88. (1) В срок от три работни дни след датата на провеждане на търга, въз 

основа на протокола от него, кметът на общината издава заповед, с която определя 

спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане, както и вида, размера и 

условията за извършване на други престации, ако са предвидени такива. 

(2) Заповедта на кмета се обявява в сградата на общинската администрация на 

място, достъпно за всички заинтересовани лица. 

(3) Заповедта по ал.2 подлежи на обжалване по реда на АПК.  

(4) След изтичане на срока за обжалване по ал.3 депозитите на необжалвалите 

участници в търга се връщат. Задържат се депозитите на участниците, класирани на 

първо и второ място. Депозитите на участниците, обжалвали заповедта по ал.3 се 

задържат до приключване на делото. 
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 (5) След влизане в сила на заповедта на кмета, тя се връчва на спечелилия търга 

по реда на АПК. 

Чл. 89. (1) Въз основа на влязлата в сила заповед и документи, надлежно 

отразяващи изпълнението на дължимите условия, кметът на общината сключва договор 

с лицето, спечелило търга в тридесетдневен срок от връчването на заповедта на кмета. 

Депозитът на лицето се прихваща от дължимата сума. 

(2) Депозитът на участника в търга, класиран на второ място, се връща след 

подписване на договора по ал.1. 

(3) Вписването на договора, в случай че такова се изисква, се извършва от 

лицето, спечелило търга. То представя екземпляр от вписания договор в отдел „ОС‖ за 

извършване на необходимите записи по актовите книги и регистрите. 

Чл.90. (1) Ако спечелилият търга не сключи договора в срока по чл.89, ал.1 

внесеният от него депозит за участие в търга не се възстановява. 

 (2) В случай, че в срока по чл.89, ал.1 договорът не бъде сключен по вина на 

спечелилия търга участник, кметът на общината със заповед определя за спечелил 

търга следващия участник, предложил следващата по размер цена и му предлага 

сключване на договор. 

 (3) Договорът по ал.2 се сключва в тридесетдневен срок от датата на връчване на 

заповедта. 

 (4) Ако и участникът, поканен при условията на ал.2 не сключи договор в срока 

по ал.3, търгът се насрочва отново по реда на чл.73. 

Чл. 91. (1) Търгът се обявява за непроведен в следните случаи: 

 1. когато на търга не се яви кандидат, независимо от това дали  има 

доказателства за закупена тръжна документация; 

 2. когато на отложения по чл.80, ал.1 търг регистрираният кандидат не се яви в 

определения час и няма друг явил се кандидат. В този случай внесеният от 

регистрирания кандидат депозит не се възстановява; 

3. когато няма допуснати до участие в търга кандидати; 

4. в случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не 

изявят желание да се включат в наддаването, включително и да потвърдят 

първоначалната тръжна цена. В този случай внесените от тях депозити не се 

възстановяват. 

(2) В случаите на ал.1 и при положение, че не е повторен, търгът се провежда 

повторно в деня и часа, посочени в обявлението.  

(3) В случаите по ал.1 тръжната комисия изготвя протокол, в който се описват 

конкретните основания за обявяване на търга за непроведен. 

(4) В случаите по ал.2 повторният търг се провежда не по-късно от 15 работни  

дни от датата на първия търг. 

  

Раздел ІІІ 

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс 

 

Чл. 92. (1) Публично оповестен конкурс се организира в случаите, когато освен 

размера на цената, се поставят специфични изисквания към предмета на сделката и 

сключването и изпълнението й са подчинени на определени условия. 

(2) В конкурса могат да участват индивидуално всички местни и чуждестранни 

физически и юридически лица или техни пълномощници. Когато предмет на конкурса е 

разпоредителна сделка със земя, в процедурата могат да участват чужденци и 

чуждестранни юридически лица, отговарящи на изискванията на чл. 22, ал. 1 от 

Конституцията на Република България и представили пред конкурсната комисия 
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необходимите документи, посочени в конкурсната документация и отговарящи на 

определените условия. 

  (3) В случай на упълномощаване пълномощното трябва да бъде нотариално 

заверено и да съдържа точното наименование и адреса на обекта, за който 

пълномощникът е упълномощен да участва в конкурса. 

(4) Не се допуска до участие в конкурса пълномощник, представляващ 

едновременно няколко участника в конкурса. 

(5) Не се допускат до участие в конкурса, лица, които са били наематели на 

общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина. 

Чл.93. (1) Процедура за провеждане на конкурс се открива след решение на 

Общински съвет, което съдържа: 

1. наименование и описание на обекта на конкурса; 

2. начална конкурсна цена; 

3. условия на конкурса. 

(2) В решението по ал.1 се посочват приоритетните условия. 

 (3) С решението си по ал. 1 Общински съвет упълномощава кмета на общината 

да открие процедура и проведе конкурса, и да сключи договор със спечелилия. 

(4) Обява за провеждане на конкурса се публикува при условията за публикуване 

на обяви за провеждане на търгове. 

Чл.94. (1) Кметът на общината издава заповед за назначаване на комисия за 

провеждане на конкурса. Комисията за провеждане на конкурса се състои от 5 или 7 

членове, между които председател, секретар, правоспособен юрист, двама членове, 

както и двама резервни членове, единият от които задължително правоспособен юрист.  

(2) Със заповедта по ал. 1 се определят: 

1.място, начин, цена и срок за продажба на конкурсна документация; 

2. място, начин, размер и срок  за внасяне на депозит; 

3. срок за подаване на оферти. 

 (3) Със заповедта за назначаване на комисията се определя възнаграждението на 

членовете й. 

 (4) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от броя на 

членовете й. 

 Чл.95. (1) Конкурсната документация се подготвя от конкурсната комисия, 

съгласува се с юрисконсулт и се одобрява от кмета на общината преди публикуване на 

обявата за конкурса.  

(2) Конкурсната документация съдържа: 

1.наименование и описание на обекта на конкурса;  

2. условията за провеждане на конкурса с конкретни разяснения по всяко от тях; 

3. критерии при оценяване на конкурсните предложения; 

4. проект на договора; 

5. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от 

кандидатите, а именно: 

а) заверено копие на документ за самоличност; 

б) оригинален платежен документ за закупена конкурсна документация; 

в) оригинален платежен документ за внесен депозит; 

г) заверено копие на удостоверение за БУЛСТАТ само за юридически лица с 

нестопанска цел; 

д) декларация за запознаване с конкурсната документация и извършен оглед на 

обекта на търга; 

е) документи, удостоверяващи липсата на задължения към общината и 

държавата. 
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ж) други документи, произтичащи от условията на конкурса. 

6.   указания за участниците в конкурса. 

 (3) При продажба на конкурсната документация закупилият я се подписва в 

регистър, който служи като доказателство за нейното закупуване. 

 Чл. 96. Участниците в конкурса представят в запечатан, подпечатан и 

непрозрачен плик предложенията си и документите, изброени в чл.95, ал.2, т.5 от 

закупената конкурсна документация, като документа по буква г) не се изисква от 

участници – физически лица, които нямат качество на търговец. Върху плика се 

отбелязват цялостното наименование на обекта на конкурса, наименованието и адресът 

на участника и на пълномощника, в случай че има такъв. 

  Чл. 97.  Предложението трябва да съдържа: 

1. наименование и адрес на участника; 

2. наименование на обекта на конкурса; 

 3. разработки по условията на конкурса. 

  Чл.98. (1) Конкурсната комисия организира събирането и съхраняването на 

пликовете с предложенията и документите, отбелязва техния входящ номер, датата и 

часа и ги вписва в специален регистър по реда на тяхното постъпване. 

 (2) Допълнения и изменения в подадени вече пликове с предложения и 

документи не се допускат. 

 Чл.99. (1) След изтичането на срока за подаване на пликовете с предложенията и 

документите се провежда заседание на конкурсната комисия. Председателят проверява 

дали пликовете са запечатани, подпечатани, съобщава общия брой на закупените 

конкурсни документи и броя на постъпилите предложения и отваря пликовете. 

 (2) Не се разглеждат предложения, които: 

1. са подадени извън срока, определен със заповедта за конкурса; 

 2. са подадени в незапечатан плик; 

 3. не съдържат необходимите документи; 

4. не отговарят на което и да е от конкурсните условия.  

 (3) Когато в сроковете по чл. 94, ал. 2, т. 1 е закупена само една конкурсна 

документация и в срока по  чл.94, ал.2, т.3 постъпи предложение, комисията  го 

разглежда  преди изтичане на крайния срок за подаване на предложения.  

(4) Когато в сроковете по чл.94, ал.2, т. 1 няма закупена конкурсна документация 

или в срока по чл.94, ал.2, т.3 не постъпи нито едно предложение, комисията изготвя 

мотивиран доклад до кмета на общината с предложение за продължаване срока за 

закупуване на документи и срока за подаване на предложения. 

(5) Кметът на общината утвърждава мотивирания доклад по ал.4, изготвен от 

комисията по провеждане на конкурса в срок от 7 работни дни от неговото получаване 

и със своя заповед определя нови срокове за закупуване на документи и за подаване на 

предложения. 

(6) Обява за обстоятелствата по предходната алинея се публикува по реда на 

чл.90, ал.4. 

(7) Когато в новообявените срокове не постъпи нито едно предложение или 

всички постъпили предложения се декласират, конкурсът се обявява за непроведен, за 

което се изготвя доклад. В тези случаи, след заявен писмен интерес, кметът на 

общината внася в Общински съвет предложение за нов конкурс. 

Чл.100. Конкурсната комисия може да поиска в определен от нея срок след 

отваряне и разглеждане на постъпилите предложения писмени разяснения и/или 

документи по тях. Тези разяснения не трябва да  водят до изменение или допълване на 

представените предложения. 
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 Чл.101. В срок от три работни дни след заседанието,  комисията изготвя и 

представя мотивиран доклад до кмета на общината за определяне на участник, 

спечелил конкурса и класиране по ред на следващите участници съобразно 

удовлетворяването на конкурсните условия. 

 Чл.102. (1) В срок от седем работни дни след получаването му, кметът на 

общината утвърждава доклада и въз основа на него издава заповед, с която определя 

участника, спечелил конкурса, цената и условията на плащането или издава заповед, с 

която отхвърля всички предложения. 

(2) Заповедта на кмета се обявява в сградата на общинската администрация на 

място, достъпно за всички заинтересовани лица. 

 (3) Заповедта по ал.2 подлежи на обжалване по реда на АПК.  

(4) След изтичане на срока за обжалване по ал.3 депозитите на необжалвалите 

участници в конкурса се връщат. Задържат се депозитите на участниците, класирани на 

първо и второ място. Депозитите на участниците, обжалвали заповедта по ал.3 се 

задържат до приключване на делото. 

(5) След влизане в сила на заповедта на кмета, тя се връчва на спечелилия 

конкурса по реда на АПК. 

 Чл.103. (1) Въз основа на влязлата в сила заповед и документи, надлежно 

отразяващи изпълнението на дължимите условия, кметът на общината сключва договор 

с лицето, спечелило конкурса в тридесетдневен срок от връчването на заповедта на 

кмета. 

(2) В случай, че в срока по ал.1 договорът не бъде сключен по вина на 

спечелилия конкурса участник, кметът на общината със заповед определя за спечелил 

конкурса следващия кандидат, удовлетворил конкурсните условия и му предлага 

сключване на договор. 

 (3) Депозитите на участниците в конкурса, които са отказали сключване на 

договора се задържат като неустойка. Депозитът на участника в конкурса, класиран на 

второ място се връща след подписване на договор с класирания на първо място. 

Депозитът на участника, с който е сключен договор се прихваща от дължимата сума. 

(4) Вписването на договора, в случай че такова се изисква, се извършва от 

лицето, спечелило конкурса. То представя екземпляр от вписания договор в отдел „ОС‖ 

за извършване на необходимите записи по актовите книги и регистрите. 

  

Глава шеста 

НАДЗОР, АКТУВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

 Чл.104. (1) Общината удостоверява възникването, изменението и погасяването 

на правото си на собственост върху имоти с акт за общинска собственост по образци, 

утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройство и от министъра 

на правосъдието. 

 (2) Отдел „ОС‖ изпълнява всички функции по: 

Съставяне на актове за общинска собственост; 

 2. Окомплектоване на досиета към актовете за общинска собственост;  

 3. Създаване и поддържане в актуално състояние на главните регистри за 

публична и частна общинска собственост; 

 Чл.105. Когато при изменение в подробните устройствени планове се образуват 

нови урегулирани поземлени имоти – общинска собственост, отдел „ТСУ‖ уведомява 

отдел „ОС‖ за всеки новообразуван урегулиран поземлен имот в срок до 14 дни, за да 

се състави нов акт за общинска собственост, в който се посочват номерът и датата на 

стария акт. Промяната се отбелязва и в стария акт и в съответния регистър. 
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 Чл.106. Юридическите лица и звената на бюджетна издръжка на общината, 

които са придобили имоти, имащи характер на общинска собственост, по силата на 

закон, правна сделка или ново строителство, включително надстрояване и 

пристрояване, са длъжни в едномесечен срок да уведомят отдел „ОС‖ и представят 

необходимите документи за съставяне на акт за общинска собственост. 

Чл.107. (1) Имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и 

имотите, основанието за актуването, на които е отпаднало, се отписват от актовите 

книги със заповед на кмета на общината и се предават на собственика. 

(2) Споровете за материално право се решават по съдебен ред. 

 Чл.108. (1) Актовите книги за общинските имоти са общодостъпни и всеки може 

да иска справка по тях при следните условия: 

1. писмено заявление по образец от лицето, поискало справката. В заявлението 

се посочва и от какво е породена необходимостта от извършване на справката; 

2. по заявлението кметът на общината се произнася с резолюция. 

 (2) Копия от актове за общинска собственост се предоставят след писмено 

заявление и след резолюция от кмета на общината. 

 Чл.109. (1) Общински имот, който се владее или държи без основание или не се 

използва по предназначение, или необходимостта от него е отпаднала се изземва въз 

основа на заповед на кмета на общината. 

 (2) Заповедта се издава въз основа на констативен акт. В акта се посочват данни 

за: 

1. акта за общинска собственост за имота предмет на нарушението; 

 2. физическото или юридическото лице, което владее или държи имота в 

нарушение и без основание; 

 (3) Заповедта за изземване на имота се изпълнява по административен ред със 

съдействието на полицията. 

 (4)  Заповедта по ал.1 подлежи на обжалване по реда на АПК. Обжалването не 

спира изпълнението на заповедта освен ако съдът не разпореди друго. 

            (5) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, 

определени от кмета на общината. 

            (6) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда на Законa за административните 

нарушения и наказания. 

  

Глава Седма 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 Чл.110. Наемател на общински имот, който наруши забраните на чл.3 се наказва 

с глоба от 50 до 200 лв. 

 Чл.108. Който без законно основание завземе общински имот, се наказва с глоба 

от 200 до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. 

 Чл.111. Който не изпълни заповед или решение в едномесечен срок от влизането 

им в сила за освобождаването на общински имот, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., 

ако не подлежи на по-тежко наказание. 

 Чл.112. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни 

лица, определени от кмета на общината. 

 (2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от 

оправомощени от него лица. 

 (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда на Законa за административните 

нарушения и наказания. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 § 2. Наредбата се издава на основание чл.8, ал.2 от Закона за общинската 

собственост и отменя досега действащите Наредба №5 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество при Община Исперих, приета с 

решение на Общински съвет-Исперих № 122/30.01.2009 год., и Наредба № 16 за 

провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под 

наем и разпореждане с общинско имущество при община Исперих Приета с Решение № 

123 по Протокол 20 от 30.01.2009 год.. 

 

 § 3. Настоящата наредба е приета с решение № 503/30.04.2015г., Протокол №57 

на Общински съвет – Исперих и влиза в сила от деня, в който е публикувана в сайта на 

общината. 

 

Приложение 1.  

Т А Р И Ф А 

 

За определяне на начални месечни наемни цени в лева за отдаване под наем за 

1 кв.м реална площ от общински недвижими имоти . 

 

За определяне на начални 

месечни наемни цени в лева за 

отдаване под наем за 1 кв.м 

реална площ от общински 

недвижими имоти / цените са без 

ДДС / №  

Предназначение 

на обекта  

помещения  терени  

І.  Търговска дейност  І зона  ІІ зона  села  І зона  ІІ зона  села  
        

1.  Заведение за бързо 

обслужване и кафе - 

сладкарница  

5,00  4,00  3,00  2,00  1,50  1,00  

2.  Магазин за хранителни и 

други промишлени стоки  

4,50  3,50  2,00  1,50  1,00  0,50  

3.  Складови помещения  3,00  2,50  2,00  1,20  1,00  0,80  

ІІ.  Ателиета за услуги  
1.  Ателиета за услуги 6,00  4,00  2,00  2,00  1,50  1,00  

2.  Пощенски услуги  6,00  5,00  5,00  2,00  1,50  1,00  

3.  За далекосъощенията  13,00  12,00  10,00  2,00  1,50  1,00  

ІІІ.  Други дейности  
1.  Банки  30,00  25,00  20,00  10,00  8,00  5,00  

2.  Офиси за администрат. 

дейности  

20,00  19,00  18,00  8,00  7,00  5,00  

3.  Клубове  1,50  1,20  1,00  1,00  0,80  0,50  

4. Помещения и спортни 

площадки 

3,00  2,00  1,00  2,00  1,50  1,00  

5.  Културни, социални, 

образователни и здравни 

дейности  

3,00  2,00  1,00  2,00  1,50  1,00  

6.  Лекарски и стоматологични 

кабинети  

8,00  6,00  5,00  3,00  2,00  1,00  

      1,50  1,00  
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8.  За други дейности  3,50  3,00  2,50  3,00  2,00  1,50  

ІV.  Помещения на Общински 

пазар  

10,00  

V.  Незастроени поземлени имоти – годишен наем в лв/дка  60,00 

лв/дка  

36,00 

лв/дка  

24,00 

лв/дка  

VІ.  Терени за ползване на техника и тех. съоръжения по 

време на СМР.  

5,00  3,00  2,00  

VІІ.  За прокарване на подземни проводи  

/ еднократно заплащане /  

20,00 

лв/л.м  

15,00 

лв/л.м  

10,00 

лв/л.м  

VІІІ.  Общински 

жилища  

30%  от  Мин.  Раб.  запла  та  

 

Приложение 2.  

СХЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИТЕ В гр. ИСПЕРИХ  

ПЪРВА ЗОНА  
Ул. „Росица‖, „Чая‖, „Въча‖, „Камчия‖, „Ком‖, „Александър Стамболийски‖, „Алеко 

Константинов‖, „Столетов връх‖, „Хан Аспарух‖, „Стефан Караджа‖, „Лудогорие‖, 

„Христо Ботев‖, „Родопи‖, „Дунав‖, „Васил Левски‖, „Цар освободител‖, „Цар 

Симеон‖, „Витбол‖, „Ахинора‖, Шести септември‖. 19  

 

ВТОРА ЗОНА  
Ул.‖Шести септември‖, „Витбол‖, „Ивайло‖, „Росица‖, „Панайот Банков‖, „Ропотамо‖, 

„Тунджа‖, „Янтра‖, „Струма‖, „Тимок‖, „Тича‖, „Искър‖, „Хан Омуртаг‖, „Васил 

Левски‖, „Чумерна‖, „Руен‖, „Минджур‖, „Арда‖, „Бузлуджа‖, „Алеко Константинов‖, 

„Ахинора‖, „Боровец‖, „Хан Аспарух‖, „Цал Самуил‖, „Христо Ясенов‖, „Христо 

Ботев‖, „Лудогорие‖, „Гео Милев‖, „Йорданка Николова‖, „Юрий Гагарин‖, „Васил 

Тинчев‖, „Лиляна Димитрова‖, „Димитър Полянов‖, „Сергей Румянцев‖, „Антон 

Страшимиров‖, „Любен Каравелов‖, „Христо Смирненски‖, „Иван Кръстев‖, „Борис 

Савов‖, „Раковски‖, „Хаджи Димитър‖, „Цар Освободител‖, „Валентина Терешкова‖, 

„Георги Бенковски‖, „Бачо Киро‖, „Люлин‖, „Средна гора‖, „Цар Симеон‖, 

„Н.Вапцаров‖, „Пирин‖, „Мургаш‖, „Стара планина‖, „Родопи‖, „Дунав‖, Камчия‖, 

„Росица‖. 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 7 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Исперих 
 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми общински съветници, 

           Съгласно изискванията на чл.28, ал. 1 от  Закона за нормативните актове / 

ЗНА/,  към  предложения от мен проект за изменение  на Наредбата за определяне 
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размера на местните данъци  на територията на община Исперих, прилагам мотивите си  

-  отговарящи на изискванията  на  чл.28, ал. 1 от ЗНА. 

 

1 Причини, които налагат приемането: 

 

Във връзка с настъпили изменения на Закона за местните данъци и такси / ЗМДТ/,  

отдел МДТ при Община Исперих извърши подробен преглед на Наредбата приета на 

основание чл.1, ал.2 от ЗМДТ, при който се установи несъответствие между двата 

нормативни акта. 

На основание гореизложеното , и на основание чл. 1, ал. 2 от  Закона за местните 

данъци и такси , чл. 17, ал. 1, т. 1 и  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  предлагам  да  измените и 

допълните Наредбата за определяне  размера  на местните  данъци  и  приемете 

предложените проекто решения към докладната. Ако общинските съветници желаят 

мога да изчета предложените промени. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Благодаря г-н Кмет. Няма нужда. Докладните бяха разгледани на заседание на 

постояните комисии както и проекто Наредбите към тях. 

Моля председателите на постояните комисии за становища. 

            Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно 

заседание с ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.  след разглеждане на докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище подкрепя докладната 

записка и същата да  бъде включена в дневния ред на заседанието.  

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от 

проведеното съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет‖,  ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.    след разглеждане на докладната с 6 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя докладната 

записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по 

―Образование, култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖     към Общински съвет Исперих 

на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа „за‖, „против‖-не,  

„въздържали се‖-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя 

докладната записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от 

проведеното заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖ на 27.04.2015г. от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

    Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности 
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и здравеопазване‖, ПК по ― ПУКИ‖  на 27.04.2015 от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по 

„Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, на ПК по 

―Стопански дейности и европейско развитие” ПК по ―Образование, култура и туризъм‖  

към  Общински съвет Исперих на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на 

докладната с 3 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

 Благодаря на председателите. 

      Имате ли въпроси към вносителя. 

      Няма. 

      Предлагам да преминем към гласуване. 

 

    ЗА                                -       23 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 504 

 

На основание гореизложеното , и на основание чл. 1, ал. 2 от  Закона за местните 

данъци и такси , чл. 17, ал. 1, т. 1 и  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  предлагам  да  измените и 

допълните Наредбата за определяне  размера  на местните  данъци  и  вземете: 

 

  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА 

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ  НА ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА  ИСПЕРИХ 

 

 

 

Приема  Наредба за  изменение и допълнение на  Наредбата  за  определяне  размера на 

местните данъци на територията на община Исперих както следва: 

 

Въвежда  се нов чл. 4а, ал. 1  и  ал. 2 

Чл.4а (1) Данъчните декларации по тази наредба се подават от данъчно задължените 

лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на 

финансите, който се обнародва в „Държавен вестник‖ 

(2)Данъчните декларации по ал. 1 могат да се подават и по електронен път по реда 

на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 
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Въвежда се нов  чл. 6а,  ал. 1,  ал. 2  и  ал. 3 

Чл.6а(1) Общината предоставя ежедневна информация по електронен път на 

Министерството на финансите за: 

1.идентификационните данни за задължените лица по този закон; 

2.обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните 

им стойности; 

3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане; 

4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон; 

5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасинети 

задължения; 

6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон; 

7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на 

местните данъци и такси. 

(2) Информацията по ал.1 се предоставя по ред, начин и във формат, определени 

със заповед на министъра на финансите. 

(3) Заповедта по ал.2 се публикува на интернет страниците на Министерството на 

финансите и Националното сдружение на общините в Република България. 

 

Измена се чл. 13, ал. 1: да се чете -  данъкът върху недвижимите имоти се плаща на 

две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която 

е дължим. 

 

Изменя се чл. 13, ал. 2: да се чете – на предплатилите до 30 април за цялата година се 

прави отстъпка 5 на сто. 

 

Въвежда се нова  ал. 3  на  чл. 13. 

(3)  При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху 

недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за 

месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди 

прехвърлянето/учредяването 

 

Допълва се чл. 20, ал. 1: да се чете – данъкът се определя върху данъчната оценка на 

недвижимите имоти по чл.10, ал.1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари 

на годината, за която се дължи и се съобщава на лицата до 1 март на същата година. 

 

Въвежда се нов чл. 24а,  ал. 1,  ал. 2, ал. 3, ал. 4. 

 Чл.24а  (1) Служителят на общинската администрация проверява подадените 

декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява 

данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз 

основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда и чрез измерване на 

имота от техническите органи. 

(2) При поискване от служителите на общинската администрация на данни и 

доказателствен материал за имотно състояние ( копия от карти и планове, компютърни 

модели, регистри и други) сътветните служби на бюджетна издръжка са длъжни да ги 

предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок. 

(3) Данните по ал.2 от кадастъра се предоставят при условията и реда, предвидени 

в Закона за кадастъра и имотния регистър. 

(4)  Националната агенция за приходите по електронен път предоставя на 

общинската администрация в 14-дневен срок от получаване на искане информация 
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относно обектите с регистрирани фиксални устройства. 

 

Приема се нова ал. 2, ал .3, ал . 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7  на  чл.  28. 

(2) За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или 

сестра, 6-месечния срок от подаване на  декларацията тече от узнаването, че 

наследството е открито. 

(3) За имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се 

подава от лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на 

последното известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на 

декларацията започва да тече от въвеждането във владение. 

(4)  Когата наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване 

на наследството и е живородено, срокът по ал.1, за неговите законни представители 

започва да тече от деня на раждането му. 

(5)  Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите 

наследници. 

(6) Данъчно задължените лица посочват в декларацията полученото наследствено 

имущество по вид, местонахождение и оценка. 

(7) Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след 

изтичане на сроковете по предходните алинеи, се декларират в едномесечен срок от 

узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява. 

 

Въвежда се нова ал. 3 на  чл. 35. 

         (3)  Когато се наследява предприятие на едноличен търговец, участие в 

събирателно дружество, дялове и акции, представляващи повече от 50 на сто от 

капитала на търговските дружества, дължимият данък може да бъде заплатен в срок до 

1 година от откриване на наследството заедно със законната лихва, която започва да се 

начислява след изтичане на 2-месечния срок по ал.1. 

 

Изменя се чл. 40, ал. 2 да се чете: 

      (2) Освобождава се от данък полученото имущество по ал.1, като и последващото 

прехвърляне на трети лица, при условие, че прехвърлянето е свързано с изпълнението 

на преките цели, за които е създадена съответната организация по чл.1 или които са 

посочени като основание за освобождаване от данък. При неизпълнение на условията 

за освобождаване несъбрания данък става дължим. 

 

 

Въвежда се нова  ал. 4 на чл. 41. 

(4)Декларация по ал.3 не се подава в случаите по чл. 36, ал.5 и 6 и чл.40, ал. 1,т.5,6,8 и 

9, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел, 

регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност.  

 

Въвежда се нов чл. 41а,  ал. 1,  ал. 2 

Чл. 41а  (1) Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община 

за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху 

недвижимите имоти. 

 (2)Срокът по ал.1 започва да тече от деня, следващ вписването. 

 

Въвежда се нов чл. 44,  ал. 1: 



 141 

Чл.44(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация 

въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от 

Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице. 

 

Въвежда се нова  ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал.7, ал. 8, ал. 9, ал. 10, ал. 11, ал. 12 

на чл. 44 

(2)Данните по ал.1 се предоставят от Министерството на финансите на общините: 

   1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между 

Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните 

данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните 

превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или 

    2. ежемесечно – на електронен носител. 

(3) Алинея 1 не се прилага, когато: 

    1. пътното превозно средство е придобито по наследство; 

    2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице; 

    3. собственикът/ собствениците на пътното превозно средство няма/нямат 

постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната; 

    4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък; 

    5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на 

данъчното облекчение по чл.40, ал.2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната 

категория на превозното средство; 

(4) Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния 

им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен 

срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за 

движение в страната, двумесечния срок започва да тече от датата на регистрацията им 

за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се 

подава в срока по чл. 28. 

(5) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно 

седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по 

регистрация на превозното средство. 

(6)  Собствениците на превозни средства предевяват правото си на освобождаване 

от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал.4 или с 

подаване на нова данъчна декларация. 

(7)Служителят на общинската администрация може да изисква документи, 

удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При 

прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице 

представя документ от компетентен орган. 

(8)Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите 

съсобственици. 

(9)  Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно 

средство, за такава се приема годината на първата му регистрация. 

(10) Когато няма начална информация в общината за платения данък по чл.36, 

собственикът представя документ за платения данък при придобиването на 

декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху 

добавената стойност -  документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената 

стойност. 

(11)  Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 45, 

ал.7 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в 

декларацията по ал.4 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни 

средства, определени от производителя. 
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(12) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за 

определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на 

общинската администрация и се съобщава на лицето. 

 

Допълва  се чл. 47, ал. 2 да се чете: 

(2) Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди. 

 

Изменя се чл. 49,  ал. 1 да се чете: 

Чл. 49. (1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните 

срокове:  до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На 

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

 

Изменя се чл. 50, ал. 1 да се чете: 

Чл. 50. (1) Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, 

съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена 

такава и в случаите по чл. 44, ал.5  - в приход на общината, в която е регистрирано 

превозното средство. 

 

Изменя се чл.12, ал.1, т. 1 да се чете:   в брой  на касата при отдел МДТ към 

Община Исперих 

Изменя се чл.35, ал.2, т.1 да се чете: в брой  на касата при отдел МДТ към Община 

Исперих 

Изменя се чл. 37, ал.3, т. 1  да се чете:  в брой  на касата при отдел МДТ към 

Община Исперих 

Изменя се чл.50, ал.2, т. 1  да се чете:  в брой  на касата при отдел МДТ към 

Община Исперих 

Изменя се чл.58, ал.4, т. 1 да се чете:  в брой  на касата при отдел МДТ към 

Община Исперих 

 

 

Заключителна разпоредба 

 

§ 3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на 

местните данъци на територията на Община Исперих е приета с Решение № 504, по 

протокол №  57  от   30.04. 2015 год.  

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областен 

управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му.  

 

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

НАРЕДБА  

№  3 
 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ  

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
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/ Приета с Решение № 302 по Протокол № 36 от 20.12.2013год. на ОбС – Исперих;  изм. и 

доп. с Решение № 504 / 30. 04. 2015г.   по  протокол  №  57  на ОбС – Исперих/ 

 

 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на 

местните данъци на територията на община  Исперих 

Чл.2. В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:  

1. данък върху недвижимите имоти; 

2. данък върху наследствата; 

3. данък върху даренията; 

4. данък при възмездно придобиване на имущество; 

5. данък върху превозните средства; 

6. патентен данък. 

7. туристически данък.  

8. други местни данъци, определени със закон. 

Чл.3.(1) Размерите на местните данъци по чл.2 се определят с тази наредба при 

условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси; 

(2) Когато до края на предходната година общинския съвет не е определил 

размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на 

базата на действащия размер към 31 декември на предходната година; 

(3) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на 

определяне на местните данъци в течение на годината. 

Чл.4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или 

безкасово по съответната сметка. 

Чл.4а ( нова с Решение  № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС Исперих) (1) 

Данъчните декларации по тази наредба се подават от данъчно задължените лица или от 

техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който 

се обнародва в „Държавен вестник‖ 

(2) ( нова с Решение  № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС Исперих) 

Данъчните декларации по ал. 1 могат да се подават и по електронен път по реда на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Чл.5.(1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се 

извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се 

извършва по същия ред. 

(2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите  по 

Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.  

Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на 

Граждански процесуален кодекс. 

(3) В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат 

правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на 

данъчни задължения – на публични изпълнители. Когато в нормативен акт е 

предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-
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осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по този закон, се 

представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси към общината по 

постоянен адрес,  съответно седалище на задълженото лице. 

(4)  Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на Общината. 

(5) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, 

ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за 

местни приходи в съответната община - на териториален директор на Националната 

агенция за приходите. 

(6)  Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 

100 000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от 

датата на издаване на разрешението, е кметът на общината, а в останалите случаи е 

общинският съвет. 

Чл.6. Общинският съвет определя условията за информиране и обсъждане с гражданите 

и бизнеса на предложения за определяне размерите на местните данъци. 

Чл.6а  (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) (1) 

Общината предоставя ежедневна информация по електронен път на Министерството на 

финансите за: 

1. идентификационните данни за задължените лица по този закон; 

2.обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните 

им стойности; 

3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане; 

4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон; 

5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасинети 

задължения; 

6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон; 

7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на 

местните данъци и такси. 

(2) Информацията по ал.1 се предоставя по ред, начин и във формат, определени 

със заповед на министъра на финансите. 

(3) Заповедта по ал.2 се публикува на интернет страниците на Министерството на 

финансите и Националното сдружение на общините в Република България. 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ 

 

Раздел І 

Данък върху недвижимите имоти 
 

Чл.7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията 

на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и 

селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен 

устройствен план имат предназначението по чл.8,т.1 от Закона за усройство на 

територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по 

реда на специален закон. 

(2) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от 

републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до 

ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети 

от водни обекти, държавна и общинска собственост. 
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(3) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на 

застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен. 

Чл.8. Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680лв. 

включително. 

Чл.9.(1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими 

имоти. 

        (2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен 

имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от нея. 

        (3)  При учредено вещно право на ползване, данъчно задължен е ползвателят. 

        (4)  При концесия данъчно задължен е концесионерът. 

        (5)  За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, 

на което имотът е предоставен за управление. 

Чл.10.Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото 

вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.  

Чл.11.(1) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, 

съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-

месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна 

декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. 

(2) Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, е 

предприятие, в декларацията по ал.1 се посочва и отчетната стойност и други 

обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка. 

(3) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на 

данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1. 

(4)  При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в 

срока по чл. 32 от Закона за местни данъци и такси. 

(5) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва 

останалите съсобственици или ползватели. 

(6) Данъкът по ал. 1 и ал. 4 се определя от служител на общинската 

администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно 

задълженото лице или на негов законен представител. 

Чл.12 (1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща: 

     1. ( изм. с Решение  №  504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих)  

в брой на касата при отдел МДТ към Община Исперих; 

              2. по банков път. 

   (2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на 

ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на 

останалите. 

Чл.13. ( изм. с Решение  № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) (1) 

Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: 

до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. 

(2)  (изм.с Решение  №  504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) На 

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

(3) ( нова с Решение  №  504 / 30.04.2015г. по протокол № 57  на  ОбС – Исперих) 

При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху 

недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за 

месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди 

прехвърлянето/учредяването. 

Чл.14. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не. 

Чл.15. (1) Освобождават се от данък: 

                       1. общините, за имотите – публична общинска собственост; 



 146 

     2. държавата, за имотите – публична държавна собственост, освен ако имотът е 

предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък; 

     3. читалищата; 

     4.сградите – собственост на чужди държави, в които се помещават 

дипломатическ и консулски представителства, при условията на взаимност; 

     5. сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения кръст, 

регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава 

– членка по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

     6. сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и 

научна дейност; 

     7. храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с 

поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно 

регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с 

поземление имоти, върху които са построени – собственост на законно 

регистрираните вероизповедания в страната; 

     8. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за 

обществени нужди; 

     9. сградите – „културни ценности‖, когато не са използват със стопанска цел; 

   10. музеите, галериите, библиотеките; 

   11. имотите, използвани непосредствено за експлотационни нужди на 

обществения транспорт; 

   12.  временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до 

завършването и предаването им в експлоатация; 

   13. недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и 

които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът 

върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, 

общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те 

участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите. 

   14. сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005г. и получили 

сертификати с клас на енергопотребление „В‖, и сградите, въведени в 

експлоатация преди 1 януари 1990г. и получили сертификат с клас на 

енергопотребление „С‖, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и 

наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва: 

     а) за срок 7 години -  считано от годината, следваща годината за издаване на 

сертификата. 

     б) за срок 10 години – считано от годината, следваща годината на издаване на 

сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми 

източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата; 

   15. сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1991г. и преди 1 януари 

2005г. и получили сертификати с клас на енергопотребление „С‖, и сградите, 

въведени в експлоатация преди 1 януари 1990г. и получили сертификати с клас на 

енергопотребление „D‖, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и 

наредбата по чл.25 от Закона за енергийна ефективност, както следва: 

    а)  за срок три години – считано от годината, следваща годината на издаване на 

сертификата; 

    б)  за срок 5 години – считано от годината, следваща годината на издаване на 

сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми 

източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата; 

       (2) Освобождаването по ал.1, т. 1,2,3,5,6 и 7 е при условие, че имотите не се ползват 

със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност. 
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       (3)  Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти. 

       (4)  За имотите по ал.1, т.13, правото на собственост върху които е възстановено 

преди 1  януари 1999г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите, 

собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от 

месеца, следващ месеца на възстановяването. 

       (5) Освобождаването от данък по ал.1, т. 14 и 15 се прилага за общ срок за 

съответната сграда, не по-дълъг от 10 години.  

Чл.16.  Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, 

на територията на която се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионера за имот, 

разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, 

на чиято територия е по-голямата част от имота. 

Чл.17.  Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на: 

1. 2  на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за физически лица; 

2. 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за юридически 

лица. 

Чл.18. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от 

служител на общинската администрация по норми съгласно приложение № 2 от Закона 

за местните данъци и такси в зависимост от вида на имота, местонахождението, 

площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица. 

Чл.19. (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по -високата 

между отчетната им стойност  и данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за 

жилищните имоти на предприятията - данъчната им оценка съгласно приложение № 2 

от Закона за местните данъци и такси. 

(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на 

ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или 

данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за 

жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните 

данъци и такси. 

(3)  Данъчната оценка на имотите по чл.11, ал.2 от Закона за местните данъци и 

такси, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите 

по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси. 

(4)  При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на 

общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи 

служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица. 

Чл.20. (доп. с Решение №  504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих)(1) 

Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.10, ал.1 от 

Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи и се 

съобщава на лицата до 1 март на същата година. 

 (2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя 

върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна 

от общинския съвет на границите на зоните в населените места и категориите на 

вилните зони или на населените места, данъкът се определя върху новата данъчна 

оценка от 1 януари на следващата година. 

(3) Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са 

собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право 

на ползване. 

Чл.21.(1)  За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление. 

  (2)  За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 

до 100 на сто, данъкът се дъжи със 75 на сто намаление.  

Чл.22. Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на 
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данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл.14, ал.1 от 

Закона за местните данъци и такси. 

Чл.23 (1)  За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото 

на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало използването им. 

 (2) При прехвърляне на имота приобретателят дължи данъка от началото на 

месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или 

ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя. 

Чл.24 (1) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване 

на недвижимите имоти от необлагаем в облагаем и обратно данъчно задължените лица 

уведомяват за това общината по местонахождението на имота по реда и в срока по 

чл.14, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. 

 (2) В случаите по ал.1 задължението за плащане на данъка се прекратява, 

съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила 

промяната. 

Чл.24а  (нов приет с Решение  № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - 

Исперих) (1) Служителят на общинската администрация проверява подадените 

декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява 

данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз 

основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда-и чрез измерване на 

имота от техническите органи. 

(2) ( нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол  № 57 на ОбС - Исперих) 

При поискване от служителите на общинската администрация на данни и 

доказателствен материал за имотно състояние ( копия от карти и планове, компютърни 

модели, регистри и други) сътветните служби на бюджетна издръжка са длъжни да ги 

предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок. 

(3) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих) 

Данните по ал.2 от кадастъра се предоставят при условията и реда, предвидени в Закона 

за кадастъра и имотния регистър. 

(4) ( нова с  Решение  № 504 / 30.04. 2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих) 

Националната агенция за приходите по електронен път предоставя на общинската 

администрация в 14-дневен срок от получаване на искане информация относно 

обектите с регистрирани фиксални устройства. 

 

Раздел ІІ 

Данък върху наследствата 
 

Чл.25.(1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по 

завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и 

имуществата в страната на чуждите граждани.  
(2)  Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български граждани, 

ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната. 

Чл.26.(1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя 

движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му 

имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на 

наследството, освен ако със закон е предвидено друго. 

(2)  Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на 

смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от 

наследодателя договор. 
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(3)  Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение 

по закон. 

Чл.27. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по 

завещание, както и от заветниците. 

(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от 

наследниците по права линия без ограничения. 

Чл.28.(1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 27 или 

техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация  в 

общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал 

местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от 

имуществото му в страната. 

(2) (нова с Решение  №  504 / 30.04.2015г. по протокол  № 57  на ОбС - Исперих) 

За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-

месечния срок от подаване на  декларацията тече от узнаването, че наследството е 

открито. 

(3) ( нова с Решение  №  504 / 30.04.2015г. по протокол  № 57 на  ОбС - Исперих) 

За имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се подава от 

лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на 

последното известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на 

декларацията започва да тече от въвеждането във владение. 

(4) нова с Решение  № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57  на ОбС - Исперих) 

Когата наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на 

наследството и е живородено, срокът по ал.1, за неговите законни представители 

започва да тече от деня на раждането му. 

(5) (нова с Решение  №  504 / 30.04.2015г. по протокол № 57  на ОбС - Исперих) 

Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници. 

(6) (нова с Решение  №  504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих) 

Данъчно задължените лица посочват в декларацията полученото наследствено 

имущество по вид, местонахождение и оценка. 

(7) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих) 

Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане 

на сроковете по предходните алинеи, се декларират в едномесечен срок от узнаването. 

В тези случаи дължимият данък се преизчислява. 

Чл.29. Наследственото имущество, с изключение на освободените от данък, се 

определя и оценява, съгласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл.30.(1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за 

всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството. 

(2)  Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на 

заветите, оценени по реда на чл.33 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл.31.  Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва: 

1. за братя и сестри и техните деца – 0.4 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.; 

2. за лица, извън посочените в т. 1 - 3.3 на сто за наследствен дял над 250 000 лв. 

Чл32. (1) Освобождават се от данък: 

    1.имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на 

служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия; 

    2. имуществото, завещано на държавата и общините; 

    3. имуществото, завещано на Българския червен кръст, законно регистрираните 

вероизповедания в страната, читалищата и другите юридически лица, които не са 

търговци, с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване 

на дейност в частна полза; 
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   4. обикновената покъщнина; 

   5. дребният земеделски инвентар; 

   6. библиотеките и музикалните инструменти; 

   7. предметите на изкуството, автор на които е наследодателят, някой от 

наследниците или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена – до 

четвърта степен; 

   8. неполучените пенсии на наследодателя; 

   9. имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху 

наследството в съответната държава; 

(2) Когато две лица са починали едновременно или непосредствено едно след 

друго и едното е наследник на другото, не се дължи данък за наследствен дял, придобит 

от починалия наследник. 

(3) Освобождаването по ал.1, т. 4, 5 и 6 е при условие, че имуществото се 

наследява по роднини по права линия, съпруг, братя и сестри. 

(4)  Алинея 1, т.3 се прилага и когато имуществото се наследява от идентични или 

сходни лица, установени в друга държава-членка на Европейския съюз, или в държава-

членка по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 

Освобождаването в този случай е при условие, че лицето представи официален 

документ, удостоверяващ статута или качеството му, издаден или заверен от 

компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на 

български език.  

Чл.33.  Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно 

по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Чл.34.  В случай, че наследодателят е придобил по наследство недвижимо имущество, в 

наследствената маса се включват 40 на сто от данъчната оценка на това имущество, ако 

то е придобито до 1 година преди смъртта му, 50 на сто, ако е придобито до 2 години 

преди смъртта му, и 60 на сто, ако е придобито до 3 години преди смъртта му. 

Чл.35. (1) Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението. 

          (2)  Данъкът се заплаща: 

     1.( изм. с Решение  №  504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих)  

в брой на касата при отдел МДТ към Община Исперих; 

     2. по банков път. 

          (3) (нова с Решение  №  504 / 30.04.2015г. по протокол  № 57 на ОбС - Исперих) 

Когато се наследява предприятие на едноличен търговец, участие в събирателно 

дружество, дялове и акции, представляващи повече от 50 на сто от капитала на 

търговските дружества, дължимият данък може да бъде заплатен в срок до 1 година от 

откриване на наследството заедно със законната лихва, която започва да се начислява 

след изтичане на 2-месечния срок по ал.1. 

 

 

Раздел ІІІ 

Данък при придобиване на имущества  

по  дарение и по възмезден начин 
 

Чл.36. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и 

недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни 

средства, придобити по възмезден начин. 

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно 

придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване 

задължения. 
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(3) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при 

придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност 

(4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са 

регистрирани за движение в страната. 

(5) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по 

закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на 

имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти. 

(6)  Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по 

права линия и между съпрузи. 

Чл.37. (1) Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото по чл.36, а при замяна 

– от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено 

друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят 

солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, 

другата страна е поръчител. 

         (2) Когато приобретателя на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е 

прехвърлителят. 

(3) Данъкът се заплаща: 

   1.( изм. с Решение  №  504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) в 

брой на касата  в  отдел МДТ  при община Исперих; 

   2. по банков път. 

Чл.38.(1) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към 

момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност – към момента на издаване 

на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване 

 (2)  Имуществото се оценява, както следва: 

     1. недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях – по уговорената 

цена или по определена от държавен или общински орган цена, а  в случай че тя е по-

ниска от данъчната им  оценка –по последната, съгласно приложение  № 2 от Закона за 

местните данъци и такси 

     2. другите имущества - по реда на чл.33, ал.1, т.2, 3, 4 и 5 от Закона за местните 

данъци и такси 

 (3)  Данъчната оценка по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси 

за имотите по ал.2, т.1 се определя на основата на данните и характеристиките, 

съдържащи се в декларацията по чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 

Чл.39. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал.2 от Закона за 

местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното 

имущество в размер на: 

     а)  0.8 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца; 

     б)  5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а". 

          (2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3 на сто върху 

оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото 

с по-висока стойност. 

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се 

уголемява, данъкът се начислява върху превишението. 

Чл.40. ( Доп. с Решение  №  504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих) (1) 

Освобождават се от данък: 

1. придобитите имущества от: 

   а)  държават и общините; 

   б) образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, 

както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и 

домовете за медико-социални грижи за деца; 
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    в)  Българският Червен кръст; 

    г) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с 

увреждания; 

    д)  фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване 

и възстановяване на исторически и културни паметници; 

    е)   лечебните заведения по чл.5, ал.1 от Закона за лечебните заведения. 

    ж)  законно регистираните вероизповедания в страната за имотите по чл.15, 

ал.1, т.7. 

2. даренията за лечение на граждани на държава-членка на Европейския съюз, или 

на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания; 

3. даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 

на сто и социално слаби граждани; 

4. даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии 

от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в 

централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване 

на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения; 

5. обичайните подаръци; 

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на 

задължение, произтичащо от закон; 

7.  даренията в полза на народните читалища; 

8. придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол; 

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или 

юридическо лице с нестопанска цел; 

10. чуждите държави за придобиване на недвижими имоти – при условията на 

взаимност; 

11. безвъзмездно предоставената помощ при условията  и по реда на Закона за 

меценатството. 

      (2) (нова приета с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – 

Исперих) Освобождава се от данък полученото имущество по ал.1, като и 

последващото прехвърляне на трети лица, при условие, че прехвърлянето е свързано с 

изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация по чл.1 

или които са посочени като основание за освобождаване от данък. При неизпълнение 

на условията за освобождаване несъбрания данък става дължим. 

       (3) Алинея1, т. 1, букви „б‖, „в‖, „г‖ и „е‖, т.4 и 7 се прилагат и когато имуществото 

се придобива от идентични или сходни лица, установени в друга държава-членка на 

Европейския съюз, или в държава-страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство.Освобождаването в тези случаи е при условие, че лицето 

представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което 

придобива имуществото, издаден или заверен от компетентния орган на съответната 

държава, както и неговия легализиран превод на български език. 

     (4) Освобождаването по ал. 1, т.2 е при условие, че лицето представи договор за 

дарение, от който е видно, че дарението е направено за лечение или за технически 

помощни средства за хора с увреждания, както и медицински документи, 

удостоверяващи съответното заболяване. 

Чл.41. (доп. с Решение №  504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) (1) 

Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в 

останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно 
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задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по 

настоящия си адрес. 

(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянено на недвижимия имот, ограничените 

вещни права  върху недвижим имот и моторните превозни средства, а  в случаите по 

чл.44, ал.3 от  Закона за местните данъци и такси – към момента на издаване на акта, 

удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване. 

(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, без случаите по ал.2, лицата, 

получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка 

в двумесечен срок от получаването му. 

(4) ( нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) 

Декларация по ал.3 не се подава в случаите по чл. 36, ал.5 и 6 и чл.40, ал. 1,т.5,6,8 и 9, 

както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел, 

регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност.  

Чл. 41а  (нова  с Решение  № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) (1) 

Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за 

прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху 

недвижимите имоти. 

          (2) ( нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих) 

Срокът по ал.1 започва да тече от деня, следващ вписването. 

 

 

 

 

Раздел ІV 

Данък върху превозните средства 
 

Чл.42. С данък върху превозните средства се облагат: 

1. превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република 

България; 

2. въздухоплавателните средства,  вписани в държавния регистър на Република  

България за гражданските въздухоплавателни средства 

3. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища. 

Чл.43.  Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства. 

Чл.44. (1) (нова с Решение  №  504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Испарех) 

Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа 

на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на 

вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице. 

(2) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС -  Исперих) 

Данните по ал.1 се предоставят от Министерството на финансите на общините: 

   1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между 

Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните 

данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните 

превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или 

    2. ежемесечно – на електронен носител. 

(3) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) 

Алинея  1 не се прилага, когато: 

    1. пътното превозно средство е придобито по наследство; 

    2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице; 
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    3. собственикът/ собствениците на пътното превозно средство няма/нямат 

постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната; 

    4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък; 

    5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на 

данъчното облекчение по чл.40, ал.2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната 

категория на превозното средство; 

(4) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на  ОбС -Исперих) 

Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им 

адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок 

от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в 

страната, двумесечния срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. 

При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока 

по чл. 28. 

(5) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57  на ОбС – Исперих) 

Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно 

седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по 

регистрация на превозното средство. 

(6) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на  ОбС -Исперих)  

Собствениците на превозни средства предевяват правото си на освобождаване от данък 

или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал.4 или с подаване 

на нова данъчна декларация. 

(7) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на  ОбС -Исперих)  

Служителят на общинската администрация може да изисква документи, 

удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При 

прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице 

представя документ от компетентен орган. 

(8) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на  ОбС -Исперих)  

Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици. 

(9) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на  ОбС -Исперих)  

Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за 

такава се приема годината на първата му регистрация. 

(10) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на  ОбС -Исперих)  

Когато няма начална информация в общината за платения данък по чл.36, собственикът 

представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно 

средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност -  

документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност. 

(11) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на  ОбС -Исперих) 

Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 45, ал.7 липсват 

данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в 

декларацията по ал.4 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни 

средства, определени от производителя. 

(12) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на  ОбС -Исперих)  

При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за определяне 

размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската 

администрация и се съобщава на лицето. 

Чл.45. (1)  За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността 

на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както 

следва: 

1. до 37 kW включително – 0,60 за 1 kW; 

2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,70за 1 kW; 
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3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,80за 1 kW; 

4. над 74 kW до 110 kW включително – 1.50 за 1 kW; 

5. над 110 kW – 1.60 за 1 kW; 

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, 

определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 

 

Брой на годините от годината на 

производство, включително годината на 

производство 

Коефициент 

Над 14 години 1 

Над 5 до 14 години включително 1.5 

До 5 години включително 2.8 

 

(2)  Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери: 

1. товарно ремарке  – 10  лв. 

2. къмпинг ремарке – 15 лв. 

(3)  Данъкът за мотопеди е в размер 15 лв., а за мотоциклети,както следва: 

1. до 125 куб. см включително –15 лв. 

2. над 125 до 250 куб. см включително –   30 лв. 

3. над 250 до 350 куб. см включително –   50 лв. 

4. над 350 до 490 куб. см включително –   70 лв. 

5. над 490 до 750 куб. см включително – 100 лв. 

6.над 750 куб.см. – 120 лв.  

(4)  Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва: 

1. до 400 кг включително – 5 лв. 

2. над 400 кг –  10 лв. 

(5)  Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане: 

1. до 22 места, вкл. мястото на водача –150 лв. 

2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 300 лв. 

(6)  Данъкът за товарен автомобил до 12 тона технически допустима максимална 

маса е в размер 20 лв. за всеки започнат тон товароносимост. 

(7)  Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от 

допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида 

на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както 

следва: 

 

Брой оси на 

седловия 

влекач/влекача 

за ремарке 

Допустима 

максимална маса на 

състава от превозни 

средства, посочена в 

свидетелството за 

регистрация на 

влекача (в тона): 

Данък (в лева) 

равна или 

повече от 

по-малка 

от 

задвижваща ос/оси с 

пневматично или с 

окачване, прието за 

еквивалентно на 

пневматичното 

други системи за 

окачване на 

задвижващата ос/оси 
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А) с две оси - 18 10 лв. 40 лв. 

  18 20 40 лв. 80 лв. 

  20 22 80 лв. 160 лв. 

  22 25 250 лв. 400 лв. 

  25 26 400 лв. 700 лв. 

   26 28 700 лв. 700 лв. 

  28 29 400 лв. 500 лв. 

 29 31 500 лв. 750 лв. 

 31 33 750 лв. 1000лв. 

 33 38 1000 лв. 1500 лв. 

 38 - 1100 лв 1400 лв. 

Б) с три и 

повече оси 
36 38 750 лв. 1000лв. 

 38 40 1000лв. 1500 лв. 

         40 - 1500 лв. 2000 лв. 

  

(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и 

други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни 

товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 100  лв. 

(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани 

ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 

тона  е в размер 150 лв. 

(10)  Данъкът за трактори е в размери, както следва: 

1. от 11 kW до 18 kW включително –  10 лв. 

2. над 18 kW до 37 kW включително – 15 лв. 

3. над 37 kW –  20 лв. 

(11)  Данъкът за други самоходни машини е в размер  на 50 лв. 

(12)  Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона се 

определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на 

окачването, както следва: 

 

 

Брой оси на 

моторното 

превозно средство 

Допустима 

максимална маса 
Данък (в лв.) 

равна или 

повече от 

по-

малка 

от 

задвижваща ос/оси с 

пневматично или с 

окачване, прието за 

еквивалентно на 

пневматичното 

други системи за 

окачване на 

задвижващата ос/оси 

А) с две оси 12 13 40 лв. 80 лв. 

 13 14 80 лв. 200 лв. 

 14 15                 200 лв. 300 лв. 

 15 - 300 лв. 600 лв. 

Б) с три оси 15 17 80 лв. 150 лв. 

 17 19 150 лв. 300 лв. 

 19 21 300 лв. 350 лв. 
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 21 23 350 лв. 500 лв. 

 23 - 500 лв. 800 лв. 

В) с четири оси 23 25 350 лв. 400 лв. 

 25 27 400 лв. 500 лв. 

 27 29 500 лв. 800 лв. 

 29 - 800 лв. 1400 лв. 

 

(13)  Данъкът за моторни шейни и превозни средства от категория L7 по Закона за 

движение по пътищата е в размер на  30 лв. 

Чл.46. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва: 

1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за 

вертолети – 20 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло; 

2. за параплан –  12 лв. 

3. за делтаплан – 12 лв. 

4. за мотоделтаплан - 20 лв. 

5. за свободен балон -  30 лв. 

6. за планер – 30 лв. 

Чл.47. (1) Освобождават се от данък превозните средства на: 

    1. държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, 

които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица; 

   2. дипломатическите представителства и консулства при условията на 

взаимност; 

   3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията; 

   4. лекият автомобил – собственост на лице с намалена работоспособност от 50 

до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см. и с мощност до 117,64кW. 

(2) (доп. с решение № 504/ 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) 

Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди. 

(3)  При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик 

не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на 

календарната година. 

(4) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се 

дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на ретистрацията за движение. За 

излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е 

предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след 

прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за 

предаване за разкомплектуване. 

Чл.48. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 кW включително, 

снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните 

категории „Евро 3‖, „Евро 4‖, „Евро 5‖ и „Евро 6‖ и „ЕЕV‖, определеният по чл. 55 от 

Закона за местните данъци и такси данък за съответната година се заплаща с намаление  

40%. 

(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 кW включително и 

съответстващи на екологични категории  „Евро 3‖ и  „Евро 4‖, данъкът се заплаща с 50 

на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5‖ и „Евро 6‖- с 60 на сто намаление, 

от определения по чл. 55, ал.1 и 3 данък от Закона за местните данъци и такси. 

(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремаркета и седловите 

влекачи с двигатели, съответстващи на екологичните категории  „Евро 3‖ и „Евро 4‖, 

данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите  на  ‖, „Евро 5‖ и „Евро 
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6‖ и „ЕЕV‖, - с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал.5, 6, 7 и 13 данък  от 

Закона за местните данъци и такси. 

(4)  За автобуси извършващи обществен превоз  на пътници по редовни автобусни 

линии в градовете и слабонаселените планински  и гранични райони, които се 

субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер на 10 на сто от размера, 

определен по  реда на чл.55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси при условие че 

не се използват за други цели. 

(5)  Екологичните категории „Евро 3‖, „Евро 4‖, „Евро 5‖ и „Евро 6‖ и „ЕЕV‖ се 

удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на 

превозното средство с определената от производителя екологична категория. 

Чл. 49. ( изм. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол  № 57 на ОбС – Исперих) 

          (1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните 

срокове:  до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На 

предплатилите  до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 
 (2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, 

данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им 

за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително 

месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение. 

 (3) Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически 

преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне 

на издаден или заверен от общината документ. 

(4)  За  придобитите превозни средства, в неизправност, данъкът се заплаща по 

реда и в сроковете на ал. 2. 

(5)  Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение 

за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, 

следващ месеца, през който е настъпила промяната. 

Чл. 50. ( изм. с Решение  № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) (1) 

Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно 

седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в 

случаите по чл. 44, ал.5  - в приход на общината, в която е регистрирано превозното 

средство. 

 (2)  Данъкът се заплаща: 

      1.( изм. с Решение  №  504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на  ОбС – Исперих)  

в брой на касата при отдел МДТ при Община Исперих; 

      2. по банков път.  

 

Раздел V 

Патентен данък 

 
Чл.51.(1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, 

посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и 

такси (патентни дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези 

дейности, при условие че: 

   1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и 

   2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с 

изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от 

същия закон. 
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(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал. 1 не се облагат по реда на 

Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

(3)  Лицата по ал. 1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, 

и за облагане на разходите по чл. 204, т.2 на Закона за корпоративното подоходно 

облагане. 

Чл.52. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е 

прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва 

патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 

последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл. 51. В този 

случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия 

ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

(2)  Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 

000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, лицето 

се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

(3)  В случаите по ал.1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до края 

на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали 

обстоятелствата по ал.1 и 2. 

(4)  В случаите по ал.1 и 2 дължимият, съответно внесеният данък се приспада от 

годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица. 

(5)  По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на 

патентния данък, за което не се заплаща такса. 

(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по 

Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за 

данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година. 

Чл.53.  За целите на патентния данък  се определят зони съгласно Приложение № 1 от 

тази Наредба. 

Чл.54. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно 

съгласно приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и 

такси. 

(2)  Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат 

данък за всеки обект поотделно.  

(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на 

годината, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към 

Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси, данъкът се определя 

пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително 

тримесечието на започване или прекратяване на дейността. 

(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, 

посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните 

данъци и такси, през течение на годината се промени обстоятелство във връзка с 

определяне размера на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за 

тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен 

съобразно промените в обстоятелствата. 

(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на 

приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси през 

течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния 

данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, 

определен съобразно промените в обстоятелствата. 

(6) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване 

дейността приобретателят дължи данък от тримесечието на прехвърлянето, а  
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прехвърлителят – включително за тримесечието  на прехвърлянето, и за дейностите, 

посочени в т. 1 и т. 2 от приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за 

местните данъци и такси 

(7) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4 към Глава 

втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси, се облагат по общия ред на 

закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

(8) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности 

по т. 3 и 31 от приложение № 4  към Глава втора, раздел VI от Закона за местните 

данъци и такси, дължат данък само за дейността по т. 3 oт Приложение 4 ЗМДТ. 

Чл.55.(1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, 

могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност: 

  1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто 

намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, 

ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността 

лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година; 

   2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с 

личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от 

посочените в т. 1 - 36 от приложение № 4 от Закона за местните данъци и такси, 

заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък e с най-

висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага. 

   3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери 

и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на 

приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси, 

заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако 

извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година; 

   4. Лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на 

Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение 

№ 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за месните данъци и такси, заплащат 50 на 

сто от определения патентен данък за съответното работно място; намаление са ползва, 

при условие че към декларацията по чл. 56 е приложено копие от удостоверението за 

вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска 

камара. 

(2) Независимо от чл. 54, ал. 4 данъчното облекчение по ал. 1, т. 1 се ползва за 

цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът 

на валидност на решението. 

Чл.56.(1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна 

декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето 

на данъка, до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след 

тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на 

дейността. 

(2)  Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната 

декларация по ал. 1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, 

определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто. 

(3)   Лицата декларират с декларация по ал. 1 и всички промени в обстоятелствата, 

свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното 

обстоятелство. При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация 

се подава и от  прехвърлителя и от преобретателя в седем дневен срок от датата на 

прехвърлянето.   
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(4)  Лицата подават данъчна декларация по ал. 1 и за възникването на 

обстоятелствата по чл. 52, ал. 1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се 

подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали 

обстоятелствата по чл. 52, ал. 1 и 2. 

Чл.57. (1)  Данъчните декларации по чл. 56 се подават в общината, на територията на 

която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната 

дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, 

където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния 

търговец. 

(2)  Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез 

пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в общината, 

където е постоянният адрес на пълномощника. 

(3)  Приема се че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната 

през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води 

до промяна в размера на данъка 

Чл.58.(1)  Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва: 

       1. за първото тримесечие - до 31 януари; 

       2. за второто тримесечие - до 30 април; 

       3. за третото тримесечие - до 31 юли; 

       4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври. 

(2)  Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, 

дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на 

подаване на декларацията по чл. 56, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен 

срок от изтичане на срока за подаване на декларацията. 

(3)  Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се 

намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не 

се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в приход на общината, 

където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния 

търговец. В случаите по чл. 57, ал. 2  данъкът се внася в приход на общината по 

постоянния адрес на пълномощника.  

(4)  Данъкът се заплаща: 

      1. ( изм. с Решение  № 504 / 30.04.2015г. по протокол  № 57  на ОбС – 

Исперих) в брой на касата на отдел МДТ при Община Исперих ул „ В. Левски‖ № 

70; 

               2.по банков път.  

Чл.59. Лицата по чл. 51, aл.1 заплащат патентен данък в размерите посочени в 

Приложение № 2. 

 

Раздел VI. 

Туристически данък  
 

Чл. 60 (1)   С туристически данък се облагат нощувките. 

  (2)   Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки. 

  (3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по 

местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.  
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  (4)  Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно 

задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.  

  (5)  Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година 

за облагане с туристически данък за предходната календарна година. 

Чл.61(1) Определя се размерът на дължимия туристически данък за местата за 

настаняване, както следва: 

1. Места за настаняване в гр. Исперих и съставните селища с категория 4 и 5 

звезди – 1,2 0лв за нощувка. 

         2. Места за настаняване клас А ( хотели, мотели, апартаментни туристически 

комплекси, вилни селища, туристически селища и вили) в гр. Исперих и съставните 

селища с категория 3 звезди – 1,00лв. за нощувка. 

         3. Места за настаняване клас А (хотели, мотели, апартаментни туристически 

комплекси, вилни селища, туристически селища и вили)  с категория 1 и 2 звезди:  

           -  в гр. Исперих – 0,80лв.за нощувка; 

           -  в съставните селища – 0,70лв. за нощувка. 

        4. Места за настаняване клас Б ( семейни хотели, хостели, пансиони, почивни 

станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги) с 

категория 1и 2  звезди: 

           - в гр. Исперих – 0,60лв. за нощувка; 

           - в съставните селища – 0,50лв. за нощувка. 

       5. Места за настаняване клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни 

станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги) с 

категория 3 звезди: 

           - в гр. Исперих – 0,80лв. за нощувка; 

           - в съставните селища – 0,70лв. за нощувка. 

 (2)  Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят 

на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.  

 (3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о 

число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. 

Чл.62  Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 

от Закона за туризма. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.63  Който не подаде декларация по чл. 11 от Наредбата или не я подаде в срок, както 

и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на 

данъка, в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер 

от 10 до 400 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция 

в размер от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание. 

Чл.64. (1) Наследник, заветник или техен законен представител, който не подаде 

декларация по чл. 28 от Наредбата, в срок, не декларира или невярно декларира 

получено по наследство имущество, се наказват с глоба от 10 до 500 лв. 

 (2) За нарушение по чл. 41 от Закона за местните данъци и такси на виновните 

лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв. 

Чл.65. При укриване на част от цената при получаване на имущества по дарение или по 

възмезден начин на страните се налага глоба в двойния размер на дължимия данък 

върху укритата част. 
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Чл.66 (1) Лице, което не подаде декларация по чл. 56 от настоящата Наредба или не я 

подаде в срок, се наказва с глоба в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко 

наказание. 

(2) Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в 

декларацията по чл. 56 настоящата Наредба, водещи до определяне на патентен данък в 

по-малък размер или до освобождаване от патентен данък, се наказва с глоба до 1000 

лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. 

Чл.67. (1)  При неспазване на разпоредби по тази Наредба извън случаите по чл. 63, 64 

и 65,  от настоящата Наредба на виновните 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. 

(2) Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на местните 

данъците  

Чл.68.(1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на 

общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на 

общината или от упълномощени от него длъжностни лица. 

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания. 

(3) Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, 

издадени от кмета на общината, постъпват в приход на бюджета на общината. 

(4) За маловажни случаи на административни нарушения по този закон, 

установени при извършването им, могат да бъдат налагани на местонарушението глоби 

в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за 

самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на 

нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от 

контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се 

дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори 

нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт за 

установяване на административното нарушение. 

(5) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на  ОбС - Исперих) 

Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на 

издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се предава за 

събиране. 

 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 
§ 1. Наредбата се приема от общинският съвет на основание чл. 1, ал. 2 от Закона 

за местните данъци и такси и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и влиза в сила от 01.01.2014 г.  

§ 2. Разпоредбите на настоящата наредба могат да бъдат изменяни, допълвани или 

отменяни само по реда на тяхното приемане.  

         § 3.  Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

размера на местните данъци на територията на Община Исперих е приета с 

Решение  №  504,  взето с протокол  №  57 от 30.04.2015 год.  

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

кмета на общината и/или определени от него лица. 

§ 5. За неуредени въпроси в Наредбата се прилага Закона за местни данъци и 

такси. 
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Приложение № 1 към чл.53 

 

Зона Населени места/улици 

І-ва гр.Исперих 

ІІ-ра 

с.Белинци, с.Вазово, с.Г.Поровец, с.Лудогорци, 

с.Духовец, с.Йонково, с.Китанчево, с.Лъвино, 

с.Подайва, с.Райнино, с.Свещари, с.Тодорово 

ІІІ-та 

с.Бърдоква, с.Делчево, с.Драгомъж, с.Конево, 

с.Къпиновци, с.Малък Поровец, с.Печеница, 

с.Средоселци, с.Старо Селище, с.Яким Груево, 

с.М.Йонково 

 

         Приложение № 2 към чл. 56. 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка 

 

I. Патентни дейности II. І зона III. ІІ зона IV. III зона 

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи —данъкът се 

определя в размер на ... лв. за стая според местонахождението на обекта: 

1 и 2 звезди 75                          25                    25 

 

2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация, 

включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта: 

а) ресторанти: 

1—2 звезди 15                             5                       3 

б) заведения за бързо обслужване: 

1—2 звезди 5                               3                       2 

в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква ―е‖: 

1—2 звезди 5                               3                       2 

г) кафе-сладкарници 

1—2 звезди 5                               3                       2 

д) барове: 

—    дневни: 

2 звезди 20                             10                      3 

3 звезди  

— нощни: 

2 звезди 
 30                            14                       5 

3 звезди  

е) бюфети, каравани и 

павилиони — за обект:  
200                          100                       75 
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3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се 

определя в размер на лв. за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на 

обекта.  

                                                     12                              8                          6 

4. Платени паркинги — данъкът се определя в размер от 20 до 60лв. за 1 брой място за 

паркиране според местонахождението на обекта. 

                                                      60                             35                       20 

5. Дърводелски услуги — данъкът се определя в размер от 50 до 220 лв. според 

местонахождението на обекта.    

                                                          220                                 100                     50 

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя в размер 

от 40 до 240 лв. според местонахождението на обекта. 

                                                                      240                               110                      40 

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се 

определя в размер от 500 до 1000 лв. според местонахождението на обекта:  

                                                                     1000                              700                     500 

8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя в размерът 50 до 60 лв. 

според местонахождението на обекта. 

                                                             60                                  50                      50 

9. Металообработващи услуги—данъкът се определя в размер 100 до 400 лв. според 

местонахождението на обекта.  

                                                            400                               200                      100 

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се 

определя в размер от 60 до 250 лв. за работно място според местонахождението на 

обекта: 

                                                       250                                132                            60 

11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя в размер180 до 400 лв. 

на брой устройство според местонахождението на обекта. 

                                                       400                                224                          180 

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки — данъкът се определя в размер от 

130 до 300 лв. за работно място според местонахождението на обекта. 

                                                       300                               200                         130 

13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя в размер от 60 до 200 лв. за работно 

място според местонахождението на обекта. 

                                                      200                                77                           60 

14. Часовникарски услуги — данъкът се определя в размер от 60 до 150 лв. според 

местонахождението на обекта. 

                                                     150                                70                            60 

15. Тапицерски услуги — данъкът се определя в размер 180 до 300 лв. според 

местонахождението на обекта. 

                                                     300                                200                          180 

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя в 

размер  от 190 до 500 лв. според местонахождението на обекта:  

                                                     500                                230                           190 

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по 

техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се 

определя в размер от 280 до 800 лв. според местонахождението на обекта. 

                                                     800                                350                            280 

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации — данъкът се определя в размер от 
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100 до 200 лв. според местонахождението на обекта. 

                                                     200                               132                              100 

19. Стъкларски услуги — данъкът се определя в размер от 100 до 300 лв. според 

местонахождението на обекта: 

                                                     300                               132                             100 

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, 

ремонт на музикални инструменти — данъкът се определя в размер от 47 до 350 лв. 

според местонахождението на обекта. 

                                                              350                                  94                                 47 

 

21. Отдаване на видеокасети под наем — данъкът се определя в размер от 300 до 1000 

лв. според местонахождението на обекта. 

                                                   1000                                 600                             300 

22. Масажистки и масажисти — данъкът се определя в размер от 500 до 800 лв. според 

местонахождението на обекта. 

                                                   800                                   600                           500 

23. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя в размер от 

2000 до 3000 лв. според местонахождението на обекта. 

                                                   3000                               2500                           2000 

24. Фотографски услуги — данъкът се определя в размер от 200 до 300 лв. според 

местонахождение на обекта 

                                                    300                                  250                             200 

25. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на 

недвижими имоти — данъкът се определя в размер от 100 до 400лв. според 

местонахождението на обекта. 

                                                    400                               200                             100 

26. Санитарни възли, наети под аренда — данъкът се определя в размерът 150 до 200 

лв. според местонахождението на обекта. 

                                                     200                              150                              150 

27. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт 

на шевни машини — данъкът се определя в размер от 50 до 100 лв. според 

местонахождението на обекта 

                                                     100                                70                                50 

28. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, 

коминочистачни услуги — данъкът се определя в размер от 50 до 80лв. според 

местонахождението на обекта. 

                                                        80                                 60                               50 

29. Заложни къщи – данъкът се определя в размер от 3000 до 3500лв. 

                                                     3500                             3000                             3000 

30. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература — данъкът се 

определя в размер  от 30 до 100лв. според местонахождението на обекта 

                                                       100                               60                                 30 

31. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни 

апарати, факс апарати, принтери и други) — данъкът се определя в размер от 300 до 

400лв. според местонахождението на обекта. 

                                                      400                              350                               300 

32. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой 

съоръжения според местонахождението на обекта, както следва: 
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а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или 

жетон, размера на данъка за брой съоръжение е  от 100 до 200 лв. 

                                                      200                            110                                 100 

б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, 

минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение е от 8 до 20 лв. 

                                                      20                              10                                        8 

в) За зали за боулинг и кегелбан — данъкът за игрален коридор и билярд — данъкът за 

маса  

                                                     80                               55                                    40 

33. Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се определя според местонахождението 

на обекта, както следва: 

за 1 кв.м                                               3,00                             2.00                                  1.50 

и за един фитнес                                 450                               300                                  300 

34. Химическо чистене, пране и гладене — данъкът се определя в размер на 130 до 200 

лв. на брой съоръжения според местонахождението на обекта: 

                                                       200                               150                                   130 

35. Мелничарски услуги: 

а) За мелници за брашно —. данъкът се определя в размер на 20лв. на линеен 

сантиметър от дължината на млевната линия. 

                                                         20                                   20                                       20 

б) За мелници за фураж стационарни — данъкът се определя в размер на 600 лв.  

                                                          600                                   600                                    600 

36. Услуги с атрактивен характер: 

а) влакчета 

30 лв. на място 

 

б) файтони 

75лв. на място 

 

в) въртележки, виенски колела, блъскащи се 

колички, велосипеди и рикши 

150 лв. на място 

 

г) детски колички и моторчета 

150. лв. на брой 

 

д) стрелбища 

300 лв. на брой стрелбище 

 

37. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за брой 

моторно превозно средство в следните размери: 

А) мотопеди, мотоциклети 

300лв. 
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Б) други МПС 

800лв. 

 

38. Услуги ―Пътна помощ‖ на пътни превозни средства — данъкът се определя в 

размер на 2000  лв. за брой моторно превозно средство.  

                                                                      2000 лв. 

39. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника, 

както следва: 

а) комбайн -350 лв. 

 

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни       

и самодвижещи се машини —  150 лв. 

 

в) прикачни, навесни и стационарни машини —15 лв.  

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 8 

Докладна записка от Диана Малчева- Управител и Джанан Родоплу – Прокурист на 

ЕООД „ Общинска аптека‖ Исперих. 

Относно: Годишен счетоводен отчет за 2014 г. на ЕООД „ Общинска аптека” 

Исперих. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Заповядайте г-жо Малчева. 

 Диана Малчева – Управител на ЕООД „ Общинска аптека‖ Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

ЕООД‖Общинска аптека‖  Исперих е общинска фирма, която съществува на 

пазара вече 19 години , учредена с решение на ОбС  като  юридическо лице със 

самостоятелен баланс , с основна дейност –продажба на лекарствени продукти по 

лекарско и без лекарско предписание, козметика, билки и медицински изделия. 

Дружеството  приключи предходния финансов отчетен период за 2013 година с 

непокрита загуба  в размер на  3 922,74 лева. В тази връзка с решение № 363/30.04.2014 

на ОбС Исперих възложи на  управителя  да разработи кризисен бизнес план . Същия  

бе депозиран в деловодството на ОбС Исперих   с писмо вх.№ 260/11.08.2014 г.  

След много задълбочен анализ за състоянитето  на фирмата, отчитайки  в детайли всички 

тенденциите в бранша , които биха оказали влияние и имат отношение към финансовите показатели  

и най вече отчитайки собствените си възможности  бе  разработен  реалистичен бизнесплан, според 

който следваше фирмата да покрие загубите си и да приключи на печалба .  

В оздравителния  бизнес план  , освен положителни финансови резултати  ЕООД  „Общинска 

аптека „ Исперих  си постави следните основни  цели : 

 Излизане окончателно от кризата  и  приключване на 2014 г. с положителни 

финансови резултати; 

 Възстановяване на финансовата стабилност на фирмата и гарантиране на  

твърди финансови постъпления; 
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 Увеличаването на печалбите през следващите години и запазване трайно на 

положителните финансови тенденции; 

 Увеличаване на  финансовите потоци от предлагане на по голямо разнообразие от стоки и 

увеличаване на потока от потребители;  

 Запазване на добрия имидж на дружеството, гарантиран от експедитивното и 

компетентно  обслужване на населението и големия  асортимент на 

предлаганите лекарства и продукти . 

Фирмата е увеличила оборота си с 68 516  лева  , най  вече от  продажби на 

населението – от директни продажби и чрез РЗО .  

Това беше и основната насока , в която е работил колектива , максимално отворени към 

хората, за да устоим на високата конкуренция в общината.  

Като общинска фирма, основно със социална насоченост, търговските отстъпки, 

които са направени за населението са в размер на 7 332  лева.  

ЕООД „Общинска аптека „Исперих  приклучи  финансовата  2014  година  с печалба от 

11 557,29. 

Предлагаме ОбС Исперих да приема  финансовия отчет на ЕООД „Общинска 

аптека „ЕООД Исперих за 2014 година , като  печалбата  в размер на 11 557.29 лева 

бъде разпределена както следва : 

3922.74 лева – покриване на загуби от миналата 2013 година 

7634.55 лева – отнесени към резерва на дружеството. 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 
Благодаря г-жо Малчева. 

Желаещи да вземат отношение по докладната. 

Заповядайте г-жо Родоплу. 

 

Джанан Родоплу – Прокурист в ЕООД „ Общинска аптека” Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Уважаеми г-н Кмет, 

След поемането на отговорността, която ми възложихте и след като се запознах 

с материята, в началото целта ни бе да видим пред какво сме изправени. Разделихме 

отговорностите си с г-жа Малчева, като тя пое отговорността по лекарствата, а аз на 

търсене на средства за обновяване на базата, реклами и други. Основно ефекта се 

дължи на работата на всички в дружеството. На този етап дружеството поддържа най-

ниски цени на лекарствата като цяло не на отделни видове лекарства. Приложили сме 

към докладната и информация за първото тримесечие на дружеството. 

Ако имате въпроси готови сме да отговорим. Благодаря. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Моля председателите на постояните комисии за становища. 

            Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно 

заседание с ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.  след разглеждане на докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище подкрепя докладната 

записка и същата да  бъде включена в дневния ред на заседанието.  

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от 

проведеното съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет‖,  ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 
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14.00ч.    след разглеждане на докладната с 6 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя докладната 

записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по 

―Образование, култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖     към Общински съвет Исперих 

на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа „за‖, „против‖-не,  

„въздържали се‖-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя 

докладната записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от 

проведеното заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖ на 27.04.2015г. от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

    Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности 

и здравеопазване‖, ПК по ― ПУКИ‖  на 27.04.2015 от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по 

„Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, на ПК по 

―Стопански дейности и европейско развитие” ПК по ―Образование, култура и туризъм‖  

към  Общински съвет Исперих на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на 

докладната с 3 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

  Благодаря на председателите. 

     Предлагам да преминем към гласуване. 

    ЗА                                -       23 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 505 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във 

връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
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1. Приема  финансовия отчет на ЕООД „Общинска аптека „ЕООД Исперих за 2014 

година , като  печалбата  в размер на 11 557.29 лева бъде разпределена както следва : 

3922.74 лева – покриване на загуби от миналата 2013 година 

7634.55 лева – отнесени към резерва на дружеството. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областен 

управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му.  

 

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 
ТОЧКА 9 

Докладна записка от  д-р Абдулах Заргар Шабестари – Управител на „ МБАЛ – 

Исперих ЕООД. 

Относно: Приемане годишния  финансов  отчет на  дружеството за 2014 г. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте д-р Заргар. 

 

 

Д-р Абдулах Заргар Шабестари – Управител на „ МБАЛ – Исперих ЕООД. 

Уважаеми общински съветници, 

Уважаеми г-н Кмет, 

Искам да благодаря на всички Ви за много добрата организация и отношение  

към проекта който върви в момента в МБАЛ – Исперих и в най скоро време всички ще 

се радваме на хубава сграда, но ако имаше и повече апаратура щеше да е по добре.                  

Благодаря на целия персонал на болницата за хубавите резултати и за това, че 

приключихме предходната година  с печалба. 

Благодаря също и за промените които искате да направите, дори и за моето 

възнаграждение. Тази година поради ограничения наложени от Здравната каса нашият 

лимит е намален. Всички знаете, че ние нямаме право да връщаме пациенти макар и 

понякога за това да не ни се плаща. Въпреки всичко МБАЛ – Исперих се научи да се 

справя с предизвикателствата и знаем, че ще се справим и през тази година. 

Благодаря отново на всички. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвт – Исперих. 

Благодарим Ви д-р Заргар. 

Въпроси, питания, становища. 

Няма. 

Моля председателите на постояните комисии за становища. 

            Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно 

заседание с ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.  след разглеждане на докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище подкрепя докладната 

записка и същата да  бъде включена в дневния ред на заседанието.  
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           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от 

проведеното съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет‖,  ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.    след разглеждане на докладната с 6 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя докладната 

записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по 

―Образование, култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖     към Общински съвет Исперих 

на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа „за‖, „против‖-не,  

„въздържали се‖-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя 

докладната записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от 

проведеното заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖ на 27.04.2015г. от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

    Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности 

и здравеопазване‖, ПК по ― ПУКИ‖  на 27.04.2015 от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по 

„Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, на ПК по 

―Стопански дейности и европейско развитие” ПК по ―Образование, култура и туризъм‖  

към  Общински съвет Исперих на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на 

докладната с 3 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

 Благодаря на председателите. 

Предлагам да преминем към гласуване. 

    ЗА                                -       23 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 506 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във 

връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ 



 173 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема годишния финансов отчет на „МБАЛ – Исперих― ЕООД  за 2014 година. 

 

2. Текущата печалба в размер на 317 394,45 лв. да бъде отнесена в  непокрита загуба 

от минали години в размер на 304 947,89 лв. и 12 446,56 лв. в резервите. 

 

3. Дава съгласие „МБАЛ – Исперих― ЕООД  да сключи договор с      независим 

финансов одитор. 

 
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областен 

управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му.  

 

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 10 

Разглеждане на заявление № 283 от 29.04.2015г. от д-р Абдулах Заргар – Управител на 

„ МБАЛ – Исперих‖ ЕООД. 

Относно: Даване на съгласие на Общински съвет – Исперих за провеждане на 

процедура за последваща акредитация на  „МБАЛ – Исперих‖ ЕООД за цялостна 

медицинска дейност, отделните медицински и други дейности. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заявлението е от д-р Абдулах Заргар – Управител на „ МБАЛ – Исперих „ЕООД 

адресирано до мен  и председателя на ПК  по „ Социални дейности и здравеопазване‖ в 

която се посочва, че на основание чл.24, ал.1 на Наредба № 18/20.06.2005г. за 

критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, 

издадена от Министрество на здревопазването, Общински съвет – Исперих да даде 

съгласие за провеждане на процедура за последваща акредитация на „ МБАЛ – 

Исперих‖ ЕООД за цялостната медицинска дейност, отделни медицински и други 

дейности. 

Комисията по „ Социални дейности и здравеопазване‖ е готова със становище. 

Имате ли въпроси или предложения. 

Няма. 

Заявлението не бе разгледано на заседание на комисиите, но включена в дневния 

ред на заседанието. 

Предлагам следното  проекто решение: 

          Във връзка с откриване на процедура по Акредитация на цялостната меди-

цинска дейност, отделните медицински и други дейности  на “МБАЛ-Исперих” 

ЕООД, и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 24, ал.1,на 

Наредба №18 от 20.06.2005г. за критериите, показателите и методиката за 

Акредитация на Лечебните Заведения, издадена от Министерството на 

здравеопазването 
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                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

1. Дава съгласие за провеждане  на процедура  за последваща акредетация на “ 

Многопрофилна болница за активно лечение  -Исперих” ЕООД – гр.Исперих за 

цялостната медицинска дейност, отделни медицински и други дейности. 

 

2. Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих, на 

Управителя на «МБАЛ-Исперих»ЕООД гр.Исперих и на областния управител на 

област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

 

Имате ли други предложения, становища. 

Няма. 

Преди да преминем към гласуване искам да визирам Декларацията подадена от 

мен до общински съвет, с която декларирам, че няма да участвам при гласуването 

поради наличие на конфликт на интереси. 

/ Декларация бе предоставена  към протокола/ 

Моля който е съгласен проекто предложението за решение да стане решение на 

днешното заседание да гласува. 

 

 

 

    ЗА                                -       22 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 507 

 

Във връзка с откриване на процедура по Акредитация на цялостната меди-

цинска дейност, отделните медицински и други дейности  на “МБАЛ-Исперих” 

ЕООД, и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 24, ал.1,на 

Наредба №18 от 20.06.2005г. за критериите, показателите и методиката за 

Акредитация на Лечебните Заведения, издадена от Министерството на 

здравеопазването 
        

                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

РЕШИ 

 

1. Дава съгласие за провеждане  на процедура  за последваща акредетация на “ 

Многопрофилна болница за активно лечение  -Исперих” ЕООД – гр.Исперих за 

цялостната медицинска дейност, отделни медицински и други дейности. 
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2. Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих, на 

Управителя на «МБАЛ-Исперих»ЕООД гр.Исперих и на областния управител на 

област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс. 

 

 

Постъпи предложение за десет минутна почивка от общинските съветници. 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Всички колеги ли са съгласни с постъпилото предложение. 

/ след полученото съгласие Председателя на Общински съвет – Исперих даде десет 

минутна почивка/ 

 

След почивката бе направена проверка за кворум. Присъстваха 23 съветника. 

 

 

 

 

ТОЧКА 11 
Докладна записка от  Дауд Себайдин Ибрям – Управител на „ Лудогорска слава‖ 

ЕООД. 

Относно: Приемане на годишния финансов отчет на „ Лудогорска слава‖ ЕООД. 

 
Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Заповядайте г-н Ибрям. 

 

Дауд Себайдин Ибрям – Управител на „ Лудогорска слава” ЕООД. 

Уважаеми общински съветници, 

Съгласно учредителния акт на дружеството," ЛУДОГОРСКА СЛАВА " ЕООД, 

гр.Исперих е общинско търговско дружество на самостоятелен баланс. Основният 

капитал, регистриран при учредяването е 11 х.лв., остава непроменен и през 2014 г. 

Дружеството няма съучастия в капиталите на други предприятия. Структурата на 

собствения капитал за 2014 година е както следва: 

 

 

Собствен капитал-   х.лв. – 53 

в това число: 

Основен-    х.лв. - 11  

Преоценъчен резерв-  х.лв. - 11 

Други резерви-   х.лв.- 76 

Непокрита загуба-   х.лв.- (39) 

Загуба-                                              х.лв.-  (6) 

 

Съгласно съставен финансов отчет към 31.12.2014 г., общия размер на 

приходите възлиза на 24 х.лв., а разходите – 31 х.лв. Съответно формираният финансов 

резултат е отрицателен – 6 х.лв. Структурата на приходите и разходите има следния 

вид. 
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―ЛУДОГОРСКА СЛАВА‖ ЕООД разполага с дълготрайните материални активи 

(ДМА)- металообработващи машини и МПС, които са използвани в дейността на 

предприятието, но към момента те са  ненужни или неизползваеми и не носят 

икономическа изгода в резултат от тяхното морално и физическо остаряване. Активите 

са доставени в различни периоди, но към момента са напълно технически, 

икономически и морално амортизирани. 

  За целта предлагам дружеството да се освободи от тях, като това може да се 

извърши по следните начини. В практиката един от начините за намаляването и 

отписването на ДМА е тяхното бракуване, но преди да се пристъпи към бракуване с цел 

да се генерира по - голям приход за дружеството, същите ДМА имат пазарна стойност, 

която им дава възможност да бъдат предлагани за евентуална публична продажба. При 

евентуална липса на интерес от страна на купувачи да се пристъпи към бракуване на 

същите. 

Ако имате въпроси готов съм да дам отговор. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Въпроси към вносителя. 

Заповядайте г-н Вутов. 

 

Венелин Вутов – Председател на ПК по „ Образование, култура и туризъм” 

Както виждаме от докладната приходите на фирмата идват от неми. Управителя 

на дружеството е прав, сградния фонд е под всякаква критика и това което бе останало 

като инвентар се ограби. Предлагам останалия инвентар да се продаде за скрап. 

Имате отдадена площ под наем за съхраняване на дърва в порядака на 20 кв.м., но 

наемателя използва цялата площ, а не площа посочена в договора. 

Разбрах, че като управител сте разрешили на фирмите които ще работят по проект „ 

Воден цикъл‖ да използват площ от базата на дружеството, но несте поискали наем за 

това. 

 

Дауд Ибрям – Управител на „ Лудогорска слава” ЕООД гр. Исперих.- даде 

отговор на общинския съветник г-н Вутов. 

Гореспоменатата фирма за съхраняване на дърва не е сключила договор за наем 

за 20 кв.м, а за 150 кв.м. и си плаща наема за тази площ. Що се отнася за фирмата, която 

ще извършва ремонти дейности по проект „ Воден цикъл‖ те наистина дойдоха при 

мен, но все още нямаме разговор каква площ искат да наемат и разбирасе ще си плащат 

наем по цени определени  в Наредбите приети от Общинския съвет. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Предлагам да прекратим дебатите. 

Моля председателите на постояните комисии за становища. 

            Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно 

заседание с ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.  след разглеждане на докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище подкрепя докладната 

записка и същата да  бъде включена в дневния ред на заседанието.  

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от 

проведеното съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет‖,  ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 
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култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.    след разглеждане на докладната с 6 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя докладната 

записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по 

―Образование, култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖     към Общински съвет Исперих 

на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа „за‖, „против‖-не,  

„въздържали се‖-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя 

докладната записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от 

проведеното заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖ на 27.04.2015г. от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

    Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности 

и здравеопазване‖, ПК по ― ПУКИ‖  на 27.04.2015 от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по 

„Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, на ПК по 

―Стопански дейности и европейско развитие” ПК по ―Образование, култура и туризъм‖  

към  Общински съвет Исперих на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на 

докладната с 3 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

 Благодаря на председателите. 

Предлагам да преминем към гласуване. 

 

 

    ЗА                                -       23 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 508 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във 

връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ 

 

1. Приема годишния отчет на ―ЛУДОГОРСКА СЛАВА‖ ЕООД за 2014 година. 

 

2. Разрешава на управителя на „Лудогорска слава‖ ЕООД да продава ДМА на  

дружеството и със получените средства да се погаси задълженията към осигурителни 

предприятия и МДТ Исперих 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областен 

управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му.  

 

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

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 
ТОЧКА 12 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно:  Изменение на ПУП – ПР (улична регулация от ОК 6 до ОК 10), засягаща 

УПИ II-2608, кв. 3 по плана  на гр. Исперих без ЦГЧ 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

       Уважаеми общински съветници, 

                 От Решад Хюсеин Хюсеин – собственик на УПИ II-2608, кв. 3 има подадена 

молба до Кмета на Община Исперих с Вх. № УТ – 263/30.03.2015 год. за Изменение на 

ПУП – ПР   по смисъла на чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 205 т. 1 от ЗУТ, 

касаещо промяната на уличната регулация от ОК 6 до ОК 10, засягаща УПИ  II-

2608, кв. 3  по плана  на гр. Исперих без ЦГЧ. 

                  Съгласно условията на чл. 6 ал. 1 и ал. 3, чл. 8 ал. 1 и ал. 2 и чл. 34 от ЗОС 

разработването на  ПУП, във връзка с промяна на уличната регулация се разрешава с 

Решение на Общинския съвет 
 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Въпроси към вносителя. 

 Няма. 

      Моля председателите на постояните комисии за становища. 

            Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно 

заседание с ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.  след разглеждане на докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище подкрепя докладната 

записка и същата да  бъде включена в дневния ред на заседанието.  
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           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от 

проведеното съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет‖,  ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.    след разглеждане на докладната с 6 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя докладната 

записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по 

―Образование, култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖     към Общински съвет Исперих 

на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа „за‖, „против‖-не,  

„въздържали се‖-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя 

докладната записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от 

проведеното заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖ на 27.04.2015г. от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

    Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности 

и здравеопазване‖, ПК по ― ПУКИ‖  на 27.04.2015 от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по 

„Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, на ПК по 

―Стопански дейности и европейско развитие” ПК по ―Образование, култура и туризъм‖  

към  Общински съвет Исперих на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на 

докладната с 3 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

 Благодаря на председателите. 

Предлагам да преминем към гласуване. 

 

 

 

    ЗА                                -       23 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 509 
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Предвид необходимостта от Изменение на ПУП – ПР (улична регулация от ОК 6 до 

ОК, засягаща УПИ II-2608, кв. 3   по плана  на гр. Исперих и на основание чл. 21 ал. 

1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 205 т. 1  от ЗУТ, и чл. 6 ал. 

1 и ал. 3, чл. 8 ал. 1 и ал. 2 и чл. 34 от ЗОС 

Общински съвет   

РЕШИ : 

 

          1. Разрешава  Изменение на ПУП – ПР (улична регулация от ОК 6 до ОК 10), 

засягаща УПИ II-2608, кв. 3 по плана  на  гр. Исперих 

 

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

Областния управител на Област Разград и за обнародване в ―Държавен вестник‖, в 

седем дневен срок от примането му.  

 

          Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс.       

            

 

 

 

ТОЧКА 13 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Разработване на ПУП – ПЗ на  поземлен имот № 000 127, ЕКАТТЕ 32 874, 

местност  “Коджа Екиннлик” – землище гр. Исперих,  общ. Исперих, обл. Разград  

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Заповядайте отново г-н Кмет.  

 

      Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми общински съветници, 

      От Бейсим Мехмед Ахмед – Управител на “Бейкъл” ООД, в Община Исперих 

има подадено Заявление до Кмета на Община Исперих с Вх. № УТ-232 /19.03.2015 год. 

за Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 000 127, ЕКАТТЕ 32 874, местност  

“Коджа Екинлик” – землище гр. Исперих , общ. Исперих, обл. Разград по смисъла 

на чл. 109, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗУТ .                                 

                 Съгласно изискванията на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, разрешение за 

разработване на  ПУП – ПЗ за поземлени имоти извън границите на урбанизираните 

територии, въз основа на изготвено задание по смисъла на чл. 125 ал. 1  от ЗУТ, се 

разрешава с Решение на Общинския съвет 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. Докладните са разгледани на заседание на постояните комисии 

и предходната тази и следваща са сходни. 

 Въпроси към вносителя. 

 Няма. 

      Моля председателите на постояните комисии за становища. 
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            Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно 

заседание с ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.  след разглеждане на докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище подкрепя докладната 

записка и същата да  бъде включена в дневния ред на заседанието.  

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от 

проведеното съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет‖,  ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.    след разглеждане на докладната с 6 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя докладната 

записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по 

―Образование, култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖     към Общински съвет Исперих 

на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа „за‖, „против‖-не,  

„въздържали се‖-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя 

докладната записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от 

проведеното заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖ на 27.04.2015г. от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

    Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности 

и здравеопазване‖, ПК по ― ПУКИ‖  на 27.04.2015 от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по 

„Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, на ПК по 

―Стопански дейности и европейско развитие” ПК по ―Образование, култура и туризъм‖  

към  Общински съвет Исперих на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на 

докладната с 3 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

 Благодаря на председателите. 

Предлагам да преминем към гласуване. 

 

    ЗА                                -       23 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 
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Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 510 

 

         Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 

000 127, ЕКАТТЕ 32 874, местност  “Коджа Екинлик”– Землище гр. Исперих, общ. 

Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание,  на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от 

ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

          1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ  на поземлен имот № 000 127, ЕКАТТЕ 

32 874, местност  “Коджа Екиннлик”– Землище гр. Исперих,  общ. Исперих, обл. 

Разград и одобряване на Задание 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областен управител на Област Разград и за обнародване в ―Държавен вестник‖, в седем 

дневен срок от примането му.  

 

          Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 14 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Изменение на ПУП – ПР / улична регулация от ОК 507 до ОК 509/, 

засягаща УПИ І, кв. 165а по плана на гр. Исперих – Промишлена зона. 
 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Заповядайте г-н Басри. 

 

 Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

       От Айнур Хайредин Емин – Н-к отдел “УОС” в Община Исперих и  “ИСПЕРИХ 

– АВТОТРАНСПОРТ” ООД, представлявано от Банко Георгиев Димитров – 

собственик на УПИ I, кв. 165а има подадена молба до Кмета на Община Исперих с Вх. 

№ УТ – 224/17.03.2015 год. за Изменение на ПУП – ПР   по смисъла на чл. 134 ал. 1 т. 1 

от ЗУТ, във връзка с чл. 205 т. 1 от ЗУТ, касаещо промяната на уличната регулация от 

ОК 507 до ОК 5099, засягаща УПИ I, кв. 165а  по плана  на гр. Исперих . 

                  Съгласно условията на чл. 6 ал. 1 и ал. 3, чл. 8 ал. 1 и ал. 2 и чл. 34 от ЗОС 

разработването на  ПУП, във връзка с промяна на уличната регулация се разрешава с 

Решение на Общинския съвет 
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 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет.  

 Въпроси към вносителя. 

 Няма. 

      Моля председателите на постояните комисии за становища. 

            Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно 

заседание с ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.  след разглеждане на докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище подкрепя докладната 

записка и същата да  бъде включена в дневния ред на заседанието.  

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от 

проведеното съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет‖,  ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.    след разглеждане на докладната с 6 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя докладната 

записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по 

―Образование, култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖     към Общински съвет Исперих 

на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа „за‖, „против‖-не,  

„въздържали се‖-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя 

докладната записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от 

проведеното заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖ на 27.04.2015г. от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

    Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности 

и здравеопазване‖, ПК по ― ПУКИ‖  на 27.04.2015 от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по 

„Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, на ПК по 

―Стопански дейности и европейско развитие” ПК по ―Образование, култура и туризъм‖  

към  Общински съвет Исперих на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на 

докладната с 3 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

 Благодаря на председателите. 

Предлагам да преминем към гласуване. 
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    ЗА                                -       23 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 511 

 

Предвид необходимостта от Изменение на ПУП – ПР (улична регулация от ОК 507 

до ОК 509), засягаща УПИ I, кв. 165а по плана  на гр. Исперих на и на основание чл. 

21 ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134 ал. 1 т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 205 т. 1  от ЗУТ, и 

чл. 6 ал. 1 и ал. 3, чл. 8 ал. 1 ио ал. 2 и чл. 34 от ЗОС 

 

Общински съвет   

РЕШИ : 

 

          1. Разрешава  Изменение на ПУП – ПР (улична регулация от ОК 507 до ОК 

509), засягаща УПИ I, кв. 165а по плана  на гр. Исперих 

 

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград и за обнародване в ―Държавен вестник‖, 

в седем дневен срок от примането му.  

 

          Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс.   

 

 

 

 

 

ТОЧКА 15 

Докладна записка от Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на  Годишен доклад за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Исперих за 2014 г. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Заповядайте г- н Кмет. 

  

 Бейсим Басри Шукри – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

С цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, 

програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното и местното 
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развитие се извършва наблюдение на изпълнението на целите и приоритетите за 

регионално и местно развитие съгласно определени физически и финансови 

индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за 

управление. 

 Съгласно чл.91, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионално 

развитие (в сила от 31.08.2008 г.) за резултатите от наблюдението на изпълнението на 

общинския план за развитие се разработва годишен доклад. 

   Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за 

развитие съдържа информация за:  

1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в 

частност промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 

общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; 

                3. Мерки за преодоляване на проблемите, възникнали в процеса на прилагане 

на общинския план за развитие  

  

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет.  

 Въпроси към вносителя. 

 Няма. 

 

 

Моля председателите на постояните комисии за становища. 

            Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно 

заседание с ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.  след разглеждане на докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище подкрепя докладната 

записка и същата да  бъде включена в дневния ред на заседанието.  

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от 

проведеното съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет‖,  ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.    след разглеждане на докладната с 6 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя докладната 

записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по 

―Образование, култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖     към Общински съвет Исперих 

на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа „за‖, „против‖-не,  

„въздържали се‖-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя 

докладната записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от 

проведеното заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖ на 27.04.2015г. от 14.00ч. след разглеждане на 
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докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

    Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности 

и здравеопазване‖, ПК по ― ПУКИ‖  на 27.04.2015 от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по 

„Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, на ПК по 

―Стопански дейности и европейско развитие” ПК по ―Образование, култура и туризъм‖  

към  Общински съвет Исперих на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на 

докладната с 3 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

 Благодаря на председателите. 

Предлагам да преминем към гласуване. 

 

 

 

 

    ЗА                                -       23 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 512 

 

На основание: чл. 23, т. 4 и чл. 24, т.4 от Закона за регионалното развитие, чл.91, 

ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и във връзка с 

чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА и ал.2 

  

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 
 

        1. Одобрява изготвения Годишен доклад за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Исперих за 2014 г. 

 

         2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих, на  

Областния управител на Област Разград и на председателя на Областния съвет за 

развитие на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
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         Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му 

пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2014 Г. 

(изготвен на основание Закона за регионално развитие и във връзка с чл.91, ал.4 от 

ППЗРР) 

 

         Общинският план за развитие на Община Исперих за периода 2014-2020 г. е 

документ за стратегическо планиране на местното развитие на територията на 

Общината, приет с Решение № 396 на Общински съвет - Исперих, Протокол 44 от 

21.07.2014 г. Той е в съответствие с действащите към момента на изготвянето му 

нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените 

национални и регионални цели и приоритети на развитието в България в периода 2014-

2020 г.. В допълнение на това, планът е съобразен със специфичните условия, ред и 

изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното 

самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра 

и имотния регистър.  

 I.Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г. 

и настъпили промени в социално-икономическата ситуация в община Исперих 

           Община Исперих има добро географско местоположение и природен потенциал 

за развитие. Значителен е ресурсът на общината за развитие на земеделие и горско 

стопанство, в които сектори има и натрупан опит. Агрофирмите на територията на 

общината прилагат модерно земеделие и животновъдство. Потенциал за развитие има в трайни 

насаждения, подобряване на сортовия състав на овощните видове, въвеждане на нови 

производства, както и развитие на биологичното земеделие. Перспективите за развитие на 

този отрасъл са свързани с навлизане на нови инвестиции, технологично обновление и 

значително подобряване на качеството на продукцията, професионален маркетинг на 

произведената продукция. Природните дадености и запазеното културно-историческо 

наследство са възможност за привличане на инвестиции в един нов и нетрадиционен за 

региона отрасъл на икономиката – туризма. 

         По данни на ТД „Бюро по труда” – Исперих икономическата конюнктура 

през 2014 г. в района на Дирекция „Бюро по труда”/ДБТ/ - Исперих се 

характеризира със запазени постоянни приоритети, определящи картината на 

трудовия пазар за периода като относително спокойна и без напрежение, свързано 

със съкращения на работна сила, развиваща се в ситуация на продъжаваща 

икономическа криза. 

Броят на СРМ обявени през периода се доближава до тези обявени през 

предходния период на 2013 г., но в по-малък обем. Остава непроменена картината 

на запазени влошени характеристики на регистрираната работна сила на 

първичния пазар в различните сфери на селскостопанското производство, 

търговията и промишлеността. 
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През периода се наблюдава запазваща се картина на спад в тенденцията на 

икономическа миграция на живеещите в близките населени места към общинския 

център - град Исперих, но се забелязва насочване  към големите промишлени зони 

- София, Варна и др. Това се обяснява със започнали подем в строителния бранш, 

характерен за летно-есенния период, което увеличава заетостта в този бранш, на 

местно и национално ниво.Съобразно природно климатичните условия тази 

заетост, стартирала през м.февруари 2014г. ще продължи с различна интензивност 

до края на есенния период, както и.се забелязват наченки да продължи до края на 

годината. 

През отчетния период трудово-пазарната конюнктура продължава да се определя 

съобразно сезонния характер на производството и пазарните характеристики, 

които определят наемането на работна сила, в т ч. и от регистрираните в ДБТ 

Исперих. През периода се наблюдава нов момент, свързан с по-ранното обявяване 

на СРМ от работодатели със сезонен характер на производство, което е следствие 

природо-климатичните особености в региона. Продължи да се наблюдава  

постоянна устойчивост на основните количествени показатели, характерни за 

региона, които не се повлияха сериозно от кризата. 

Запази се проявяващото се съотношение на трудовоя пазар, с превес на 

предлагането над търсенето на работна сила. По данни на ТСБ гр.Разград при 

последното преброяване на населението в страната на територията на община 

Исперих живеят 22 692 души. 

            Разпределението по полов признак и трудова активност е както следва: 

Признак Исперих 

Мъже 11286 

Жени 11406 

Всичко 22692 

под трудоспособна възраст 8606 

Трудоспособна възраст 8519 

над трудоспособна възраст 5567 

Всичко 22692 

 

Демографските процеси в района се характеризират с намаляване на 

раждаемостта и стареене на населението и засилена миграция към големите градове и 

чужбина, в още по–голяма степен след приемането ни в Европейския съюз. 

Икономически активното население в община Исперих е 9113 души. 

РАВНИЩЕТО НА БЕЗРАБОТИЦА към 31.12.2014г. на територията на община 

Исперих , е 19,6 %. Сравнено с края на предходния отчетен период, когато равнището 

на безработица е 22,5 %, то бележи намаление с 2,9 пункта, което е добър показател за 

тенденция към отслабване натиска върху равнището на безработица и намаляване броя 

на регистрираните безработни лица.Запазва се високото равнище на безработица в 

района, което продължава да е значително над средното за страната. В края на 

анализирания период нивото на безработица за страната е 10,7%. През отчетния период 

се запазва тенденцията на преобладаваща женска безработица, която се наблюдава от 

1991 г. Към 31.12.2013 г. броят на жените възлиза на 944 от всички регистрирани. 

Безработните жени преобладават в групата без квалификация – 72% спрямо общия 

брой на регистрираните жени, тези с основно и по – ниско образование са  64% от 

групата. Рисковите групи (лица с намалена трудоспособност, майки с деца до 3 

годишна възраст, самотни родители, лица от социални заведения и освободени от 

МЛС) са  150 – 5,5 % от всичко регистрирани, сред тях 103 – 68,6 % са жени /спрямо 

общия брой лица от рисковите групи/. 
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            Относителният дял на младежите  до 29 години е 13,7%/375 лица/от всичко 

регистрирани, при 15,7%  за същия период на 2013г. Младежката безработица, в 

рамките на региона на ДБТ има своя специфика, която не се променя:  липса на 

професионална квалификация, нисък образователен ценз и концентрация предимно в 

селата. Трудовата реализация на тази група за отчетния период е сравнително добра – 

516 лица -39,5% от всичко постъпили на работа през периода са младежи до 29г., при 

23,6% за същия период на 2013г., отбелязва ръст на нарастване, което е показател за 

продължаващия процес на повишена конкурентноспособност на трудовия пазар и 

сравнително добра устойчивост при реализацията на тази рискова група, която е по-

благоприятни позиции спрямо останалите рискови групи по показател: «брой 

безработни - започнали работа». 

      Задържането на високия относителен дял на регистрираните от възрастовите групи 

над 45 години в рамките на 1509 – 55,3% от общия брой регистрирани, води до трайна 

безработица и формиране на основен потенциал за включване в национални и други 

програми за заетост.             Запазват се високите абсолютни стойности на 

регистрираните безработни без квалификация. 

            Динамиката в броя на регистрираните с работнически професии и без 

специалност продължава да се определя от сезонния характер на заетостта, която 

е водеща за района. За периода  продължава да е водещ първичния 

пазар.Продължава да намалява въздействието на НП”От социални помощи към 

осигуряване на заетост”, на пазара на труда. С изключителен ефект продължава 

да бъде схема «Развитие» по НП»РЧР»,  както и схема «Подкрепа за заетост», като 

се отбелязва тяхната продуктивност и ефективност, както по отношение на наети 

безработни лица след обучение, така и по отношение на включването им в заетост 

за извършвани дейности след това. Продължаващото действие на икономическата 

криза и съпътстващите я признаци оказват влияние за намаляване броя на 

заетите и освобождаване на част от заетите, от всички отрасли, основно от 

търговията и услугите, процес който ще продължи и през следващите месеци  на 

2013г. с различна амплитуда. 

            Към 31.12.2014г. се запазва наблюдаваната тенденция към леко намаление 

броя на лицата от групата без квалификация в абсолютни стойности, което 

потвърждава устойчивото присъствие на тази група в рисковата част на пазара на 

труда, в сегмента на трудовата им реализация.    
             ВХОДЯЩИЯТ ПОТОК безработни лица през 2014 г. е общо 2637(в т. ч. 

новорегистрирани 2434 и 203 с възстановена регистрация), при 2886 за същия период на 

2013г. Налице е намаление от 249 лица, като абсолютен отрицателен прираст или 10,2% 

като темп на прираста .    

            • Най-голям брой лица са освободени и регистрирани в Бюрото по труда от 

Сектор „Услуги” –  1228/50,5%/,  от отрасъл „Държавно управление” – 738(30,3%), 

следван от отрасъл  “Търговия и ремонт на автомобили“- 216(8,9%).  

• Следващ по обхват е Сектор „Индустрия” - 345/14,2%/, отрасъл “Преработваща 

промишленост” – 221(9,1%).  

• Следват групите на лицата с прекратени трудови правоотношения по инициатива 

на работодателите от Сектор „Аграрен”–309/12,7%/, включващ селско и горско 

стопанство, лов и риболов. 

            През отчетния период 1307 безработни лица са постъпили на работа, при 

1573 за същия период на 2013г. 

            Чрез посредничеството на ДБТ са устроени 1307/934 на първичния пазар/ на 

работа при  1573/899 на първичния пазар/, за същия период на 2013г. 

        Продължава за отчетния период най-голям да е относителният дял на  

устроените на работа на първичния трудов пазар – 71,5% /57,2% за същия период 
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на 2013г./,следван от тези по ПМЗ – 28,5% /42,8% за същия период на 2013г./  

Обявените през 2014г. свободни работни места (СРМ) общо на първичния  и 

вторичния трудов пазар са  1250 при  1467 за същия период на миналата  година.  

    Спрямо аналогичния период на предходната година се наблюдава намаление на 

общо обявените в ДБТ СРМ с 217 (17,4%). Въпреки продължаващия процес на 

затихваща рецесия, местния пазар е със запазени относителни стойности и 

показва стабилност и дори ръст в обявените работни места основно на първичния 

пазар в сектора на шивашката промишленост и селското стопанство. За разлика 

от предишните периоди не оказват съществено влияние действащите схеми по 

ОПРЧР, основно  схема «Подкрепа за заетост». С най-голяма тежест по отношение 

на заетост за периода и за следващия период ще бъде първичния пазар и в по-

малка степен схеми по ОПРЧР 2014-2020» и други програми за заетост, заложени в 

НПДЗ 2015г. Тази тенденция ще се запази и в бъдеще. Продължава да се 

наблюдава стабилност на заетите, въпреки че една част от тях са освободени във 

връзка с временни затруднения, като се очаква да се върнат в близките месеци 

отново на работа.Това определя по-малкия брой на търсене на допълнителна 

работна ръка. През периода се забелязва повишаване на регистрираните, но това 

не оказва съществено влияние при подбора на квалифицирани работници. 

Запазеният висок процент от регистрираните с нисък образователен ценз и липса 

на професионални умения е пречка и за включването им в подходящи форми за 

обучение и устройването им на пазара на труда. 

          Крупни работодатели от сезонния бранш за периода са: земеделски фирми 

като “Агротайм”ООД, “Караджа ФАГ”ООД и водещите земеделски кооперации, 

ЗПК“Хан Аспарух” гр.Исперих, К“Агротида”, ЕТ“Салимет” с.Делчево и др., с 

доказан потенциал,фирми от строителния бранш, в лицето на «БРУДА» ООД , 

«Пашев и синове» ООД. 

          Въпреки неблагоприятните икономически фактори тези фирми стоят 

стабилно на пазара и развиват дейност. През периода няма новорегистрирани 

крупни работодатели, които да развиват дейност на местния пазар на труда и да 

оказват влияние върху него.  

          Обявените свободни работни места само на първичния трудов пазар (без 

тези по програми и мерки за заетост) през анализирания период на 2014г. са 697, 

при 671 за същия период на 2013г.  

           Спрямо аналогичния период на 2013г. се наблюдава несъществено 

увеличение с 26 места (3,7%). Относителният им дял в общата съвкупност на 

обявените в БТ СРМ е 60,1% при 46,5%  за периода на 2013г. 
                                                       Заявени СРМ през  2014г. 

Показатели I 

 

II III IV V VI VII VIII IX X  XI  

 

XII Общ

о 

Заявени СРМ 311 57 79 185 138 82 40 32 85 75 87 43 1250 

На първичен 

пазар 

48 53 65 139 74 89 36 32 85 22 20 34 697 

По 

насърчителни 

мерки 

0 0 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13 

Програми за 

заетост 

263 4 3 46 64 3 2 0 0 53 67 9 540 

В т.ч.НП 

СПОЗ 

232 0 2 0 64 1 1 0 0 0 66 0 366 
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Преобладаващо търсене на труд на първичния пазар през  2012г. 

Фирми,предприятия обявили над 5 

СРМ 

СРМ Вид   

собственост 

професии 

Фирми,предприятия обявили над 5 

СРМ 

СРМ Вид   

собственост 

професии 

ООД «Агротайм » гр.Исперих 104 частна селскостопански 

работници 

К «Агро Тида» гр.Исперих 7 кооперативна селскостопански 

работници 

«Агро Тида » ООД гр.Исперих 9 частна механизатори 

Община Исперих 54 общинска охрана,лични асистенти 

«Агро Кай» ЕООД гр.Исперих 11 частна механизатори 

 «Север Агро» ЕООД гр.Исперих 5 частна механизатори 

«Мелиса текстил» с.Подайва 75 частна шивачки 

«Семела» ООД 32 частна шивачки 

«Ахинора» АД  20 частна шивачки 

Фирми,предприятия обявили над 5 

СРМ 

СРМ Вид   

собственост 

професии 

 

         Най-търсените професии от работодателите през периода са:  

- селскостопански работници, в т.ч. механизатори; 

- лични асистенти 

-     шивачки; 

-     общи работници. 

                Обявените свободни работни места на вторичния трудов пазар (по 

програми и мерки за заетост) през анализирания период са 540. За същия период 

на миналата година техният брой е 799.Налице е намаление с 259 СРМ. Делът им 

възлиза на 44%, при 54,5% за същия период на предходната година, което показва 

теннденция за периода на понижаване делът на обявените места на първичния 

пазар.  

По форма на продължителност на трудовия договор, основно заявените СРМ са 

със срочен характер. 

      ТД «Бюро по труда» Исперих води активна политика по заетостта. 

           Посредническите услуги на ДБТ – Исперих са насочени към 715 фирми, /при 

650 за периода на 2013г/., от които 24 държавни, 671 частни и 20 общински. 

Новокартотекирани са 18 работодатели  за периода на 2014г. 

       В резултат на дейността са осъществени контакти с работодателите, 

развиващи дейност на  територията на ДБТ и усилията са насочени на обявените 

работни места да се подберат подходящи безработни лица.            

В резултат на дейността са осъществени контакти с работодателите, развиващи 

дейност на  територията на ДБТ и усилията са насочени на обявените работни 

места да се подберат подходящи безработни лица. 

        Броят на лицата, устроени на работа със съдействието на ДБТ е  1307 и съставлява 

100% от постъпилите на работа общо през анализирания период.  
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        През аналогичния период на 2013г. относителният дял на устроените със 

съдействието на ДБТ от всички постъпили на работа е 100%, определено на база 1573 

устроени, т.е. налице е запазване и повишаване ефективността на трудовото 

посредничество и активност при разкриване и усвояването на работните места, в т.ч. 

алтернативни.      Към 31.12.2013г. е  проведена 1 трудова борса на територията на ДБТ-

Исперих. На същата присъстваха 4 работодатели и се обявиха и впоследствие заеха 20 

работни места. 

      През отчетния период няма започнали работа лица по международни договори за 

обмен на работна сила.        

 -  Проведени консултации и резултати от посредничество в европейската 

мрежа за заетост EURES . 

     Към 31.12.2014г. има 16 консултирани  безработни лица по подадени заявки в 

европейската мрежа за заетост.      

          Професионално  ориентиране и обучение на възрастни  

      

1. Професионално ориентиране 
 

          През 2014г. 223 търсещи работа лица са получили индивидуално 

професионално информиране и консултиране.В групови форми за професионално 

ориентиране за периода на 2014г.са включени 19 лица. 
         2. Мерки за заетост и обучение 

        

         2.1. Мерки за стимулиране на безработните лица. 

        Насърчаване на безработните към самостоятелна заетост /чл.47 от ЗНЗ/. 

        През  периода на 2014г. в  «Дирекция Бюро по труда» гр.Исперих са сключени 4 

договора.   

        Насърчаване на безработните към самостоятелна заетост /чл.49  от ЗНЗ/. 

        През 2014 г. в  «Дирекция Бюро по труда» гр.Исперих няма движение. 

         2.2. Мерки за стимулиране на работодателите.      

         Насърчителни мерки за работодателите. 

         Насърчаване на работодателите да наемат безработни до 29годишна възраст на 

пълно работно време /чл.36/1 от ЗНЗ/ и младежи до 29 годишна възраст с трайни 

увреждания, вкл. военноинвалиди, касто и младежи от социални заведения /чл.36/2  от 

ЗНЗ/. 

         По чл.36ал.1 от ЗНЗ през анализирания период на 2014 г. работят 23 лица, има 4 нови 

договори с работодатели и 4 нововключени  безработни лица.   

         По чл.36а от ЗНЗ през 2014 г работят 8 лица и сключенrи са  2  нови договора   и две 

безработни лица са устроени на работа.  

          По чл.36ал.2 от ЗНЗ през   2014 г. няма движение, поради липса на бенефициенти.  

Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица за придобиване на 

професионална квалификацияи/илистажуване на безработни младежи до 29 години /чл.41 

от ЗНЗ/. 

       По чл.41 от ЗНЗ през анализирания период на 2014 г. работят  6 лица, сключен е 1 нов 

договор с  1  лице, включено в заетост. 

       По чл.41 а от ЗНЗ през деветмесечието на 2014г  работят 4 лица по договори от 2013г. 

Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица за придобиване на 

професионална квалификация чрез стажуване и/или чиракуване /чл.46/. 

      По чл.46 от ЗНЗ през анализирания период на 2014 г. няма нови договори. 

За първите пет наети в микропредприятие / чл.50 от ЗНЗ/. 

       По чл.50 от ЗНЗ за анализирания период на 2014г. няма работили лица. 
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Насърчаване на работодателите да наемат безработни на непълно работно време /чл.51 от 

ЗНЗ/. 

       По чл.51 от ЗНЗ за 2014г. работи 1 лице, по договор сключен през 2013г .  

Насърчаване на работодатели да наемат безработни с трайно намалена трудоспособност 

(чл.52 от ЗНЗ). 

       По чл.52,ал.1 за анализирания период на 2014 г. работят 2 лица, 1 сключен договор и 1 

ново разкрито работно място с 1 новоназначено безработно лице. 

       По чл.52,ал.2 от ЗНЗ  за анализирания период на 2014г.е работят  2 лица по договор от 

2013 г..  

Насърчаване на работодатели да наемат безработни самотни майки или майки с деца до 3 

годишна възраст  (чл.53 от ЗНЗ) и майки с деца  от 3 до 5 годишна възраст  / чл.53а от 

ЗНЗ/. 

       По чл.53 от ЗНЗ за анализирания период на 2014г . работят 3 лица, 1 сключен 

договора и 1 новоразкрито работно място с 1 новоназначено лице. 

       По чл.53а от ЗНЗ за периода на 2014 г. работят 2 лица , сключен е 1 нов договор и с 1 

СРМ и 1  нововключено лице в заетост. 

   Насърчаване на работодатели да наемат безработни изтърпели наказание “лишаване от 

свобода”  (чл.55 от ЗНЗ). 

       По чл.55 от ЗНЗ през периода на 2014 г. няма движение през периода. 

 Насърчаване на работодателите да наемат лица, за чиракуване и обучаване от наставник 

/чл.55г/. 

       През периода на 2014 г. няма движение през периода, както и за аналогичния период 

на 2013г.   

  Насърчаване на работодатели да наемат безработни жени над 50 и мъже над 55 години  

(чл.55а от ЗНЗ). 

       По чл.55а от ЗНЗ  за анализирания период на 2014 г. работят 5 лица, 1 новосключен 

договор и 1 новоразкрито работно место с 1 лице, включено в заетост.  

Насърчаване на работодателите да осигуряват ежедневен организиран транспорт на 

наетите работници и служители (чл 57а от ЗНЗ). 

       През анализирания период на 2014 г. няма движение по мярката.  

       Наблюдава се засилващ се  интерес към чл.36а и 41 а за шестмесечна заетост без 

последващ ангажимент  за работодателя..  

       Запазва се тенденцията на повишено  търсене  на преференции по атрактивните 

мерки, като чл. 36 ал.1, 41, 46, 52 ал.1 и ал.2, чл.55а, чл. 53 и 53а,  които са свързани с 

изплащане на заплати и осигуровки и и част от тях без последващ ангажимент към 

безработното лице и разкритото  работно място.  

        Увеличава се търсенето на преференции по чл.55а за включване на безработни лица 

над 50 години.  

        Наблюдава се особено траен интерес към чл.52, ал.2, за лица с увреждания, 

отговарящи за включване в сезонни дейности. 

Изразходваните средства за периода на 2014 година са 76564 лв. – 99,63 % от плана. 

Усвоените натури са 14, при 14 по плана за 2014г.,  което прави  100%  изпълнение  на 

плана за 2014 г.  

3. Програми за заетост и обучение    

Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" 

    По процедура НП «ОСПОЗ» - 2014г. има подадени 16 проекта от двете общини, от тях 

13 проекта са одобрени и са сключени 15 договори за 2014 год., като през 2013г. има 

подадени  31 проекта, от които 31 одобрени и с тях са сключени договори.  

    По сключените общо 15 договора за 2014г. са  разкрити  367 нови работни места и  са 

работили 367  лица /450 за периода на 2013г./ В аварийни дейности  са разкрити 215СРМ и 

в сезонни дейности са разкрити 131 работни места  / 302  за периода на 2013г./, по проекти 

са разкрити 21 работни лица и 21 безработни лица са включени в заетост за 2014 г. /по 

проекти са разкрити 148 работни места и 148 безработни лица са включени в заетост за 

2013г./.     
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    Във връзка с реализацията на програмата, регулярно се провеждат срещи с 

работодателите, с кметовете на общини и кметства,  на които се акцентират основните 

аспекти по изпълнение на дейностите, отчетността и контрола на работещите лица.  

    През 2014 г. специалистите от Д”БТ”- Исперих са извършили 101 проверки по обектите 

на работещите по програмата.   

НП ‖Старт на кариерата‖ 

    През анализирания период по програмата няма работещи младежи, като и за същия 

период на 2013г. Осъществен е прием на заявления,  като са приети 14 завления на 

младежи , кандидаствали за 10 работни места от новия периода на програмата 2014-2015г.  

НП ‖Старт в администрацията‖ 

    През анализирания период по програмата са работили 3 младежи, с приключена 

заетост през месец септември. 

НП ‖Компас‖ 

    През 2014г.по програмата са включени в обучение 40 безработни лица, от тях 11  в 

трудова заетост - 4 лица са заети в субсидирана заетост и 7 лица сазапочнали работа на 

първичен пазар в несубсидирана заетост.  

Програма "АХУ" 

     За анализирания период на 2014 година са сключени 2 договора: 1 в община Исперих и 

1 в община Самуил с разкриване на 38 СРМ и 39 безработни лица са включени в заетост. 

За 2013г.са включени в заетост 45 безработни лица, които  са работили като личен 

асистент.  

Програма "Помощ за пенсиониране" 

      През 2014 г. няма сключени договори по  НП “Помощ за пенсиониране”, поради  липса 

на безработни лица отговарящи на условията на програмата . Същото се отнася и за  

същия период на 2013 г.  

Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания 

     През анализирания период на 2014 година  работят  8 лица  Няма сключени  нови 

договора  

Регионални  програми  за заетост 

     През 2014г. са сключени  2 нови  договора с Община Исперих  и Община Самуил и са 

разкрити 20 работни места, като 20 безработни лица са започнали работа.  

Национална програма" Нова възможност  за заетост" 

     През анализирания период на 2014г. няма движение . 

Изразходвани средства по програми  476 532    лв. -  98,3 % от плана. Усвоените натури са 438, 

което е над 100  % изпълнение на  плана за 2014г.  

5.Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 

Схема «Аз мога» 

      По схема “Аз мога”приключиха  обученията за професионална квалификация и  за 

ключова компетентност.        
Схема «Аз мога повече» 

      По схема “Аз мога повече” продължават   обученията за професионална 

квалификация и  за ключова компетентност.  През периода на действие на схемата  са 

подадени 162 заявления от работещи лица, като 161 от тях са одобрени  131 са  включени  

в обучение. Завършили към края на отчетния период са 127  лица, от тях 72 са получили 

професионална квалификация 
Схема «Отново на работа» 

      През периода няма движение по схемата. 

  Схема «Развитие» 

      През 2014г, няма движение по схемата. 

Схема «Ново начало»  

      През 2014г, няма движение по схемата. 

Схема ―Първа работа‖ 

      Включени в заетост 11 безработни младежи до 29г., след обучение. 

Схема ―Подкрепа за заетост‖ 
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      През периода на действие на схемата 54 работодатели  са подали заявление за 

включване в схемата, 54 са сключили договори за заетост и са разкрити 225 работни 

места и 267 безработни лица са включени в заетост.  Осъществен е прием на заявки на 

работодатели за нови работни ме-ста. Подадени са 15 заявки с 66 нови работни места.  

През последното тримесечие на годината по нови договори 82 безработни лица са 

започнали работа. 

Схема «По-близо до  работа» 

       През  отчетния период от началото на схемата 96 безработни лица са получили 

посреднически услуги, 53 лица , от които 8 новонаети и 45 заети,  са подали заявления , 53 

са включени във въ-веждащо обучение и  53 лица са завършили обучението в заетост, 28 

лица ползват транспортни средства по схемата през периода на 2014г.  

Схема «Младежка заетост» 

       Осъществен е прием на заявки от работодатели. Приети са  8 заявки с 4 работни места 

за стажуване на младежи с професионално образование и 9 работни места за обучение  на 

безработни младежи без квалификация.  

          През отчетния период се наблюдава повишен интерес спрямо мерките и 

програмите за заетост. С променените условия продължи да нараства активността 

по отношение на  действащите програми за заетост, заложени в НПДЗ 2014 г. 

Запазва се интересът от страна на работодателите на преференции по НП “Заетост 

и професионално обучение на хора с трайни увреждания”, НП”Социални услуги в 

семейна среда” и НП ”АХУ”. През периода се осъществяват дейности по новата 

програма за заетост НП ”Сигурност”, която е с относителна ефективност по 

отношение на превенция и охрана. 

           В условията на криза, схемите по ОПРЧР продължават да имат своето място като 

решение за заетост и мярка, целяща да снижи нивото на безработица и така да даде 

препитание на най-уязвимите лица в неравностойно положение, особено в малките 

населени места, където липсва препитание, въпреки това се наблюдава ръст на заетост 

на първичния пазар, което налага да се насочат усилията към работодателите, като се 

стимулират посредством финансови инструменти, за да се повиши БВП, и заетостта.   

           Водещи по отношение на активната политика през отчетния период са 

Националните програми за заетост, основно НП ‖ОСПОЗ‖ и очертаващата се тенденция 

на намаляване влиянието на схемите  по ОП ‖Развитие на човешките ресурси‖, което 

ще продължи и през следващия период. 

          През периода по схеми на ОПРЧР са включени в заетост безработни лица по 

сключени договори по схема ―Подкрепа за заетост‖ и ―Първа работа‖. 

          През новият период се очаква и стартиране на схеми, свързани с младежката 

безработица, основно по НП ‖Старт на кариерата‖ и ‖Младежка заетост‖ по ОПРЧР. 

II. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от Общинския 

план за развитие    

 През втората половина на 2014 г. водеща в изпълнението на  ОПР беше новата 

визия – Инвестиции, Стабилност, Просперитет, Екологологичност, Растеж, 

Идентичност и Хармоничност (ИСПЕРИХ). Тя обобщава бъдещото състояние на 

община Исперих като място с равни социални възможности, място за икономически 

дейности и за индивидуална изява, вдъхновена от духовните и културни ценности на 

местната общност.  

 Стратегическата роля (мисия) на община Исперих за осъществяване на визията за 

бъдещето на общината се свежда до: 

1. Насърчаване и обединяване на усилията на местния бизнес, икономическите и 

управленските структури и гражданите за развитие на икономиката, създаване 
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на благоприятни инвестиционни условия и повишаване възможностите за 

трудова заетост; 

2. Изграждане и поддържане на съвременна, надеждна и адекватна на 

потребностите общинска инфраструктура; 

3. Подобряване на здравния и социалния статус на населението и създаване на 

здравословна природна и екологична среда; 

4. Осигуряване на условия за достъпно и качествено образование и 

здравеопазване; развитие на културна и спортна дейност, разширяване на 

възможностите за отдих и развлечения; 

5. Утвърждаване на община Исперих като място за атрактивен туризъм и 

ефективен туристически бизнес; 

6. Разширяване възможностите за гражданско участие в местното 

самоуправление и в обществения живот 

Четирите стратегически цели очертават бъдещите състояния, към които са 

насочени конкретните мерки, проекти и ресурси, дефинирани от Общинския план 

за развитие: 

Стратегическа цел 1  - Икономически растеж, основан на допълващи се дейности 

и продукти, местно предприемачество, външни инвестиции и активна връзка 

между образование и бизнес. 

Стратегическа цел 2  - Висока популярност на съхранено и изявено 

многообразие на природното и културно наследство 

Стратегическа цел 3  - Подобрена жизнена среда в града и селата, обезпечени с 

качествени публични услуги и добро управление 

Стратегическа цел 4 – Засилена роля на инициатор на междуобщинско 

сътрудничество и продукти 

 

Най-важните насоки, по които се работи през отчетния период, бяха: 

1. Изпълнение на  проекти в различни сфери – за подобряване на 

инфраструктурата в общината, за предоставяне на социални услуги, за подобряване 

имиджа на общината като туристическа дестинация  

3. По-добра събираемост на местните приходи 

4. Подобряване условията за по-добро образование и социални дейности 

5. Намаляване на безработицата в общината 

 

          Какво постигнахме: 

         I.  По отношение на оптимизиране на техническата инфраструктура: 

         1. Програма за развитие на селските райони-2007-2013г. 

         Мярка 321“Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони” 

        "Изграждане на социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск на 

територията на община Исперих" - "Център за настаняване от семеен тип"  и   "Дневен 

център за деца с увреждания" 

        Фаза на изпълнение: изпълнено строителство 

        Бюджет на проекта: 909 716 лв. без ДДС 

        Цел: повишаване на качеството на живот  на деца и младежи  от институции и 

уязвими групи  от населението чрез подобряване на достъпа им до алтернативни грижи 

и услуги в среда  близка до семейната и в общността на територията на община 

Исперих. 
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          2. Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на 

регионите" 

        „Ремонт, включващ внедряване на мерки за енергийна ефективност и оборудване 

на пет детски заведения в Община Исперих /СМР и инженеринг/‖. 

       Фаза на изпълнение: изпълнено строителство 

       Бюджет на проекта: 1 246 907.лв. без ДДС 

       Цел: чрез прилагане на енергоспестяващи мерки/ подмяна на дограма, 

рехабилитация на отоплителна инсталация, топлинна изолация на стени  и др./ ще се 

повиши енергийната ефективност на обществените сгради. 

 

          3. Програма за развитие на селските райони-2007-2013г. 

          Стратегия за местно развитие. Мярка 322 “Обновяване и развитие на 

населените места. Привлекателна жизнена среда - витални селища, зелена 

територия” 

         ―Рехабилитация и благоустрояване на градски парк, гр. Исперих‖ 

          Фаза на изпълнение: в процес на строителство 

          Бюджет на проекта : 369 675лв. без ДДС 

          Цел: Благоустрояване на градски парк, чрез рехабилитация на парково 

пространство, изграждане на кът за срещи, комбинирана детска площадка и терен  за 

организирани учебни художествено-творчески  занимания на открито 

            4. Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. 

            Мярка 321“Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони” 

          „Рехабилитация  на общински пътища на територията на Община Исперих‖ 

           - Обект 1.Път RAZ 2047 с.Печеница – с.Делчево, участък от км 0+000 до км 1+ 

635 

           - Обект 2.Път RAZ 1042граница община Исперих – с.Бърдоква, участък от км 

7+012 до км 7+ 848 

           - Обект 3.Път RAZ 1042 с.Бърдоква – с.Лудогорци, участък от км 8+550 до км 

10+ 363 

           Фаза на изпълнение: Одобрен – избран изпълнител 

           Бюджет на проекта : 1 511 211.88 лв. без ДДС 

           Цел: Подобряване на техническата инфраструктура на Община Исперих 

 

           5. Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. 

           Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ 

           Проект „Изграждане  на център  за отдих, свободно време и социални услуги  за 

възрастни хора и хора с увреждания в гр. Исперих‖, сключен между Община Исперих, 

„Местна инициативна група – Исперих‖ и ДФ „Земеделие‖ – Разплащателна агенция 

           Фаза на изпълнение: одобрен 

           Бюджет на проекта : 385 928.96 лв. без ДДС 

           Цел: Повишаване на качеството но живот на възрастни хора и хора с увреждания 

в Община Исперих чрез подобряване достъпа им до социални услуги 

 

           6. Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. 

           Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”  

           Проект „Подобряване на център, предоставящ социални услуги за възрастни 

хора и хора с увреждания в гр. Исперих‖, сключен между Община Исперих, „Местна 

инициативна група – Исперих‖ и ДФ „Земеделие‖ – Разплащателна агенция 

           Фаза на изпълнение: одобрен 
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           Бюджет на проекта : 109 713.17 лв.без ДДС 

           Цел:Повишаване на качеството но живот на възрастни хора и хора с увреждания 

в Община Исперих чрез подобряване достъпа им до социални услуги 

 

           7. Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. 

           Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”  

           Проект „Подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни 

услуги -Читалище „Елин Пелин 1930‖ с. Подайва; Читалище „Пробуда 1929‖ с. 

Свещари и Читалище „Н.Й.Вапцаров 1964‖ с. Малко Йонково‖, сключен между 

Община Исперих, „Местна инициативна група – Исперих‖ и ДФ „Земеделие‖ – 

Разплащателна агенция 

           Фаза на изпълнение: одобрен 

           Бюджет на проекта : 272 873.61 лв. без ДДС 

           Цел: Повишаване на качеството на живот на жителите на три населени места в 

Община Исперих, чрез обновяване и подобряване облика на съществуващи културни 

центрове.  

 

           8. Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г 

           Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”  

           Проект „Рехабилитация на парк „Владимир Друмев‖ в гр. Исперих‖, сключен 

между Община Исперих, „Местна инициативна група – Исперих‖ и ДФ „Земеделие‖ – 

Разплащателна агенция 

            Фаза на изпълнение: одобрен 

            Бюджет на проекта : 72 095.15 лв. без ДДС 

            Цел: Подобряване на средата и качеството на живот на жителите на град 

Исперих  и повишаване на атрактивността на общинския център,което е предпоставка 

за социално-икономическото развитие на Общината. 

 

               9. Оперативна програма „Регионалното развитие 2007-2013 г.“ 

               Проект ‖Подобряване  възможностите за долекуване на населението на 

Община Исперих чрез модернизация на МБАЛ - Исперих‖ ЕООД  

               Договор №BG16/РО001/4.1-05/2011/015 от 02.12.2013г. 

               Фаза на изпълнение: предстоящо начало на СМР 

               Сключени договори с 13 изпълнители, т.ч. 6 броя с членове на екипа; 1 бр. за 

доставка на оборудване, 1 бр. за изпълнение на СМР и 5 бр. за услуга 

               Бюджет на проекта : 2 013 817.08 лв. в т.ч. собствено участие 13 817.08 лв. 

               Цел:Подобряване на медицинското обслужване и лечение в Община Исперих 

 

               10. Основен ремонт на път от IV-то класна пътна мрежа  в Община 

Исперих/Старо Селище – Лудогорци/ - 151 190 лв. (собствен бюджет) 

               - Основен ремонт на улица „Девети септември‖ с.Подайва -89 998 лв. 

               - Основен ремонт на улица‖Добруджа‖с.Печеница -79 998 лв. 

               - Основен ремонт на улица‖Светлина‖ с.Средоселци- 76 999 лв. 

               Фаза на изпълнение: изпълнено строителство 

               Цел: Подобряване на техническата инфраструктура на Община Исперих 

  

                11. ОП “Околна среда 2007-2013г.” 

                Процедура BG161РО005/10/1.11/02/16 ―Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000 е.ж.‖  

                "Интегриран проект за водния цикъл на град Исперих‖ 
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                 Фаза на изпълнение: в процес на строителство 

                 Бюджет на проекта : 49 768 510 лв. 

                 Цел:  Осигуряване на по-добри условия за живот на населението в гр. 

Исперих чрез доизграждане на канализационната мрежа, реконструкция на част от 

съществуващата водоснабдителна система, реконструкция, модернизация и разширение 

на ПСОВ - гр. Исперих, в съответствие с изискванията на европейското и българското 

законодателство в областта на околната среда и в частност критериите, заложени в 

Директивите за питейната вода и Директивите за пречистване на градските отпадъчни 

води. Проектът  има за задача подобряване качеството на водните ресурси, постигане 

необходимата степен на пречистване на отпадните води и степен на изграденост на 

канализационната мрежа, в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. 

 

                  12. През 2014 година Община Исперих успешно приключи изпълнението 

на няколко проекта по ПУДООС 

                  - „Почистване,  озеленяване и създаване на  зона за отдих в Здравен 

комплекс-Исперих на стойност  9580.00 лева 

                  - „Обичам природата и  аз участвам‖ в село  Китанчево на стойност  

6486.50лв. 

                  - „Обичам природата и аз участвам‖ ОУ „Христо Ботев‖ с.Китанчево  на 

стойност 4999.94 лв. 

                   - „Обичам природата и аз участвам ‖ЦДГ „Щастливо детство‖ гр.Исперих на 

стойност 4956лв. 

                   - „Обичам природата и  аз участвам‖ ЦДГ „Дора Габе‖ с.Лудогорци-  на 

стойност 4933.00лв. 

                   - „Обичам природата и  аз участвам‖ ЦДГ „Радост‖ с.Свещари – на стойност 

4933.00лв 

 

                II. Мерки за по-качествено образование в община Исперих 

                Качественото образование продължава да е един от основните ни  приоритети. 

Човешкият капитал  на нашата община са днешните ученици. Шансът за успех и 

просперитет на всеки отделен гражданин пряко зависи от качеството на образованието, 

до което има достъп. Дейностите в сферата на образованието са регламентирани в 

нормативната уредба на МОН и действащата нормативна уредба на община Исперих. 

Дирекцията работи в тясно сътрудничество и взаимодействие както с РИО – гр.Разград, 

в областта на методическите указания и прилагане разпорежданията на 

законодателната уредба, така и с директорите и ръководствата на учебните заведения. 

През 2014 г. като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити функционираха 8 

общообразователни училища  с общ брой ученици 2088 в 108 паралелки. Организирана 

беше самостоятелна форма на обучение за 126 ученика, индивидуална форма за 4 

ученика, ресурсно обучение за 39 ученика и по проект „Включващо обучение‖ за 20 

ученика. В  детските  градини са обхванати 880 деца в 40 групи  в ЦДГ и 4 яслени 

групи. Подготвителните групи към училища – 1 брой с 20 деца. 

 

                III. Мерки за реализиране на активна социална политика   

                Общинското ръководство води съзнателна и последователна политика в 

подкрепа на своите граждани, изпаднали в неравностойно положение.Съгласно 

разработения  Годишен план за развитие на социалните услуги, основната задача на 

Община Исперих е планиране, развиване и предоставяне на качествени социални 

услуги . 
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              1.   През 2014г. на територията на Община Исперих  функционира Дом за деца 

„Лудогорие‖ с капацитет 25 места и Комплекс за социални услуги за деца и семейства 

„Лудогорие‖, в който се предоставят социални услуги , съгласно чл. 36, ал. 2 от   

ППЗСП, Както следва:  

             Преходно жилище 

           „Преходно жилище‖ /ПЖ/ е социална услуга в общността с капацитет 12 юноши 

и девойки.  

             Център за обществена подкрепа; 

             Център за обществена подкрепа  е социална услуга в общността с капацитет 40 

места, която  предлага подкрепа на деца и родители за  преодоляването на различни 

проблеми в съвместния им живот, подобряване на родителските умения и създаване на 

благоприятна семейна среда. Общ брой потребители, ползващи услугата, постъпили с 

направление от Отдел ‖Закрила на детето‖- 77. За предоставяне на услугата ЦОП е 

осигурен екип, състоящ се от двама социални работници и един психолог, които 

консултират и подкрепят семействата, подпомагат контактите им с други институции, 

съдействат за осигуряване на заетост, медицински консултации и лечение, 

осъществяват ежеседмични посещения в дома и съветват в насока справяне с 

родителските задължения 

            Център за настаняване от семеен тип 1 

            Център за настаняване от семеен тип 1 /ЦНСТ/ е социална услуга – резидентен 

тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на деца, изведени от 

семействата им. Тя предоставя  комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните  

потребности  на децата и насочени към развиване на социална компетентност, 

подготовка за самостоятелен  живот, подкрепа в образованието, развиване на 

способности за организиране на свободното време, 

Услугата  ЦНСТ 1 е с капацитет 12 деца. Предназначена е за деца на възраст от 3 до 10 

години. 

             Център за настаняване от семеен тип 2 

Предназначена е за деца на възраст от 11 до 18 години, като в някои случаи, по 

преценка на настаняващия орган се допуска настаняване на деца, на възраст не по-

голяма от 20 години. Те се настаняват при условия и ред, определени в Закона за 

закрила на детето. Услугата  ЦНСТ 2 е с капацитет 12 деца. 

                2. През 2014 г. по Проект „Детство за всички‖ в град Исперих  беше разкрит 

Дневен център за деца с увреждания с капацитет 48 места, а в началото на 2015 г. беше 

открит и  Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с 

капацитет 12 места плюс 2 спешни. 

                3. През отчетния период Община Исперих продължава да е партньор на АСП 

в изпълнение на Проект „И аз имам семейство‖. Дейностите по проекта се 

осъществяват съгласно план – график по сключения договор.  

                4.  През 2014 г. са утвърдени две професионални приемни семейства – в с. 

Подайва и с. Лъвино. Към екипа по приемна грижа са направени 9 запитвания от 

граждани, но поради спиране на приема на заявления от АСП, няма подадени такива за 

2014 г.  

                 5. Домашен социален патронаж в гр. Исперих е заведение, в което социалните 

услуги се извършват в обичайната домашна среда. Предлаганите социални услуги са: 

 Доставяне на храна; 

 Поддържане на хигиената в жилищните помещения обитавани от 

патронирания; 

 Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при 

инвалидност или тежко заболяване; 
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 Помощ в общуването и поддържането на социални контакти, 

развлечения и занимания в дома или извън него; 

 Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа 

необходимост, заплащане на електрическа енергия, телефон и други 

със средства на лицето; 

 Съдействие за изготвяне на необходимите документи заявяване на 

ТЕЛК; 

                През 2014 год. ДСП – Исперих е предоставял социални услуги на 114 лица от 

капацитет 170. 

6. През 2014 г. община Исперих реализира дейности по социална услуга 

„Обществена трапезария‖ на 90 лица. ДСП предостави храна за обяд 

включваща супа, основно ястие и хляб на два етапа. Първия етап от 

02.01.2014 – 30.04.2014 год. на стойност 16 974 лв. Втория етап от 

01.10.2014 – 31.12.2014 год. на стойност 12 627 лв. 

7. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси‖ се реализираха 

: 

 Проект «Подкрепа за достоен живот― по Схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001 – 5.2.09 „Алтернативи‖, 

дейност „Личен асистент‖ за периода 08.11.2010 г. – 31.12.2014 г. с 

бюджет 1 443 214, 46 лв.  

                     Общата цел е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в 

семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент‖ 

в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен 

асистент‖. 

                     Ползватели на услугата „Личен асистент‖ към 31.12.2014 г. са 110 

потребители, обгрижвани от 105 лични асистенти. 

 Проект „Подкрепа за заетост‖ – 35 назначени лица за период от 9 месеца 

на длъжност – Портиер, продължаващи от 2013 г. и 29  назначени лица 

през 2014 г. за период от 6 месеца на същата длъжност. Всички те са 

разпределени по населените места в община Исперих. 

                     Целта  на проекта е осигуряване на заетост преимуществено на лица от 

уязвимите групи на пазара на труда.  

                     Представители на целевата група са: безработните лица, регистрирани в 

Дирекция „Бюро по труда" над 12 месеца; безработни с ниска професионална 

квалификация и образование, недостиг на умения.  

 

8. По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на 

заетост‖ продължават трудовата си заетост 140 лица за период от 7 месеца - 

назначени през 2013 г.  до18.03.2014 г. По същата програма през 2014 г. 

бяха назначени 85 лица. 

                    Целта  на програмата е осигуряване на заетост и социална интеграция на 

безработни лица, обект на месечно социално подпомагане, чрез разкриване на работни 

места в общополезни дейности. Повишаване на конкурентоспособността на безработни 

лица, обект на месечно социално подпомагане чрез включване в обучение за 

ограмотяване и придобиване на професионална квалификация. Повишаване на 

пригодността за заетост на лицата, обект на Програмата, чрез включването им в 

дейности, водещи до повишаване на уменията и квалификацията. В Програмата се 

включват трудоспособни безработни лица, които са регистрирани в Дирекции ―Бюро по 

труда‖ и са обект на месечно социално подпомагане. 

9. По Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни 



 202 

увреждания‖ в Общинска администрация – Исперих продължава трудовата 

си заетост  едно лице назначено на  длъжност „Технически сътрудник‖ . 

10. От 01.04.2014 г. до  01.10.2014 г. по Регионална програма „Поддръжка на 

гробищни паркове‖ бяха назначени 10 лица за период от 6 месеца. 

                    В програмата се включват безработни лица, които са регистрирани в 

Дирекция „Бюро по труда‖ гр. Исперих . 

11. По Проект „Компас‖ бяха назначени 2 лица за период от 3 месеца. 

                Основна цел на програмата е активиране и подобряване пригодността за 

заетост на безработни младежи до 29 г., с подгрупа 25 г., без квалификация и с ниска 

мотивация за труд, и на лица над 50 г. 

12. През отчетната 2014 год. по Национална програма „Сигурност‖ бяха 

назначени 22 лица на длъжност „Пазач-сътрудник по опазване на 

обществения ред‖ за период от осем месеца. 

                Основна цел на програмата е ограничаване на безработицата чрез осигуряване 

на заетост в дейности по опазване на обществения ред в населени места с високо 

равнище на безработица. 

 

       IV. Култура и спорт 

       1.Оперативна програма „Регионално развитие“ 

       Община Исперих е бенефициент по проект „Исперих-Разград-Попово: Път на 

древни култури и традиции‖ Договор №BG161PO001/3.2-03/2012/001  

       Партньори:  Община Разград и Община Попово 

       Продължителност на проекта – 24 месеца (20.02.2013 г.- 20.02.2015 г.) 

       Обща стойност на проекта – 481 830, 24 лв., от които 24 091,52 лв. собствено 

съфинансиране от трите общини-партньори 

       Общата  цел е  развитие на регионален туристически продукт в общините Исперих, 

Разград и Попово, основан на природното, културно и историческо наследство и 

постигане на по-висока ефективност на регионалния маркетинг посредством прилагане 

на интегриран подход.  

        2. Министерство на младежта и спорта 

        Спортът е изключително важен за здравето и развитието на нашите деца. В тази 

връзка Министерството финансира със 7 200 лева изграждането на спортни площадки, 

комбинирани за футбол на малки врати, тенис на корт, волейбол и хандбал в двора на 

Гимназия „Васил Левски‖ гр.Исперих и  и в  село Йонково. 

 

         V. Осигуряване на ред и сигурност на територията на община Исперих  

          Социално превантивната дейност за предотвратяване на ограничаване на 

криминогенните фактори на територията на Община Исперих се извършва от 

МКБППМН, Детска педагогическа стая, Дирекция „Социално подпомагане‖ 

гр.Исперих, РПУ–Исперих и обществени възпитатели. През 2014 г. МКБППМН 

непрекъснато поддържаше  връзка с училища на територията на общината, чрез 

индивидуални срещи с директорите на училища. При необходимост Местната комисия  

консултира и  педагогически съветници. Дейностите за ограничаване  на криминалната 

активност на територията на Община Исперих включваха беседи на правни теми в 

часовете на класа, обходи по адреси и лекции, изнасяни по съгласуван график. 

Превенцията на отпадането от училище винаги е била основна задача в хода на 

индивидуалната работа с децата – работи се за повишаване мотивацията им за обучение 

и за развиване на уменията им чрез включване в различни извънкласни дейности. 

Постигнатите успехи в тази посока са много добри – само три от проявените 

непълнолетни не посещават училище. Членовете на Комисията и обществените 
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възпитатели  с цел превенция на асоциалното поведение на малолетните  и 

непълнолетните провеждаха лекции и беседи в училищата  по проблеми от 

всекидневието на децата ни като: агресия, насилие, употребата и разпространението на 

наркотични и упойващи вещества, последиците от тютюнопушенето и алкохола, 

трафика на хора,  СПИН и други теми, поставяни от учителите или учениците. Деца, 

които преминаха през Детска педагогическа стая  и МКБППМН са насочвани  в 

спортни секции по волейбол, тенис, футбол, колоездене  за да бъде ангажирано 

свободното им време. Тези мерки се оказаха едни от най-ефективните за превенция на 

рецедиви при непълнолетните 

 

        VI.  Подобряване на административното обслужване на населението и 

оптимизиране на предлаганите услуги 

        Цел: чрез подобряване на административния капацитет да се гарантира ефективна, 

професионална и насочена към гражданите и бизнеса администрация.  

         1.Проект – ЕСФ – ОПАК „ Подобряване на ефективността и ефикасността от 

работата на Общинска администрация Исперих”Договор № 13-11-14/15.10.2013г. 

        Фаза на изпълнение: Одобрение на финален отчет от УО на ОПАК 

        Сума: 87 208.89 лева 

        Цел: Оптимизиране на функциите на Общинска администрация-Исперих ,чрез 

разработване на функционален анализ и въвеждане на ефективни методи за управление. 

Подобряване на организацията и работните процеси в администрацията. 

 

         2.Проект – ЕСФ – ОПАК „Заедно за открито,отговорно и ефективно 

управление на Община Исперих” Договор № 13-13-120/08.11.2013г. 

 

         Фаза на изпълнение: Приключен 

         Сума: 76 474.05 лева 

         Цел: Подобряване на механизмите за формиране на конкретни политики чрез 

широко консултиране с всички заинтересовани страни на територията на Община 

Исперих. Повишаване на капацитета на общинска администрация Исперих за създаване 

и прилагане на местни политики, правила и методики за мониторинг, контрол и 

последваща оценка при изпълнението им в координация и партньорство; Повишаване 

на обществената  информираност и подобряване на действията за публичност и 

прозрачност в работата на общинска администрация Исперих, свързана с разработване  

и провеждане на местни политики 

 

            3.Проект – ЕСФ – ОПАК „Креативна и резултатна администрация на 

Община Исперих” Договор №М13-22-38/29.07.2014г. 

            Фаза на изпълнение: Одобрен 

            Сума: 179 687.65 лева 

            Цел: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в 

администрацията на Община Исперих за по-ефективно и ефикасно изпълнение на 

задълженията им 

            Развитие на модерна, иновативна, отзивчива, резултатна и толерантна 

администрация 

Повишаване на мотивацията на общинските служители за ефективно и качествено 

изпълнение на професионалните им задължения; Укрепване на капацитета на 

Общинска администрация - Исперих чрез повишаване на знанията и уменията на 

служителите за ефективно изпълнение на задълженията им. 
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           VII. Мерки за преодоляване на проблемите, възникнали в процеса на 

прилагане на общинския план за развитие  

 Прилагане на новите правила и методика за мониторинг, контрол и последваща 

оценка при изпълнението на конкретни политики от общ.администрация; 

 Своевременна актуализация на нормативни, стратегически и др. документи 

 Осъществяване на дейности и мерки за обществено консултиране и 

информиране относно политики, провеждани от общинската администрация 

 Повишаване информираността на младите хора за перспективите в развитието 

на общината, региона, фирмата, с което да се ограничи неопределеността на 

техните очаквания за промените в заетостта и безработицата, с цел намаляване 

на миграцията;  

 Активно включване на младежите и гражданите в местните инициативи; 

 Подобряване координацията между представителите на различните сектори и 

общината, както и подкрепа за създаване на различни бизнес сдружения и 

организации;  

 Осигуряване на благоприятен икономически микроклимат, привлекателност за 

външни инвестиции и стимулирането на местно предприемачество, укрепване и 

създаване на нови малки и средни предприятия  

 Активизиране дейностите по популяризиране на алтернативните на 

традиционните селскостопански производства, както и подкрепа за въвеждането 

на нови селскостопански производства.  

 Активно сътрудничество между представителите на публичните институции и 

бизнеса, изграждане на мрежи, местни и регионални обединения, 

междуобщински, секторни, трансгранични, международни и др.;  

 Осигуряване на базовите социални нужди и усъвършенстване на местното 

управление; насърчаване на разнообразни партньорства като инструмент за 

съвместно действие в общинското управление; 

 Предприемане на последователни и взаимосвързани инициативи за по-активното 

икономическо взаимодействие с останалите общини от региона; 

 Прилагане на мерките от разработената Стратегия за развитие на туризма в 

община Исперих за периода 2014-2020 г.; 

 Развитие на интегрирани туристически услуги;  

 Създаване на условия за подкрепа на МСП и подобряване услугите за 

предприемачите;  

 Привличане вниманието на различни инвеститори за разкриване на нови 

работни места, както и запазването на съществуващите;  

 Създаване още по-добри условия на живот, чрез продължаващо благоустрояване 

на населените места и изграждане на съвременна пътна, техническа и социална 

инфраструктура; 

 Активна маркетингова и рекламна кампания за популяризиране на местните 

дадености и привличане вниманието на потенциалните посетители на общината;  
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 Активна политика за опазване и съхраняване на природното богатство, като се 

активизират превантивните дейности, водещи до съхранение на екологията и 

биологичното разнообразие;  

 Реализиране на различни инициативи, опазващи културното наследство, 

подобряващи информираността и достъпа до културните обекти;  

 Широко използване на алтернативните енергийни източници;  

 Разширяване на международните контакти и сътрудничество и реализиране на 

съвместни инициативи, базирани на европейския опит и ноу-хау;  

 Подобряване на информационната осигуреност на всички институции и 

участници в пазара на труда относно реалното състояние и тенденциите в 

развитието на местната икономика и на пазара на труда в частност.  

 Повишаване информираността на работниците и служителите за техните и на 

работодателите им права, свързани с професионалната квалификация и 

преквалификация.  

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 16 

Докладна записка от Илиян Дочков Дочков – заместник Кмет на Община Исперих. 

Относно: Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за 

закрила на детето - 2014 г. и приемане на Общинска програма за закрила на 

детето за 2015 г. 

 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

Докладната записка е внесена от г-н Дочков. 

Заповядайте. 

 

Илиян Дочков Дочков – заместник Кмет на Община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Съгласно чл. 20а от Закона за закрила на детето и чл. 6, ал. 2, т. 1 от Правилника 

за прилагане на Закона за закрила на детето, Комисията за детето е консултативен 

орган към всяка община, който разработва Общинската програма за закрила на детето, 

съобразно потребностите на децата и техните семейства в съответната община.  

Общинската програма за закрила на детето на Община Исперих е разработена в 

съответствие с Националната стратегия за закрила на детето 2008 – 2018 г. Тя 

документира волята и готовността на институциите в общината за повишаване 

качеството на живот на децата. 

Основна цел на Програмата е осигуряването на условия за ефективно 

упражняване на правата и подобряване качеството на живот и благосъстоянието на 

децата, като условие за свободното и пълноценното им  личностно развитие. В 

Програма за закрила на детето са разписани подробно поставените цели за постигане  

по приоритетни области и дейностите за тяхното изпълнение, срокове, отговорни 

органи и източниците на финансиране. Моля общинските съветници да пхриемат 

предложените проекто решения за решения на днешното заседание. 
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Благодаря. 

Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

       Благодаря г-н Дочков.  

       Въпроси към вносителя. 

       Няма. 

Моля председателите на постояните комисии за становища. 

            Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно 

заседание с ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.  след разглеждане на докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище подкрепя докладната 

записка и същата да  бъде включена в дневния ред на заседанието.  

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от 

проведеното съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет‖,  ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.    след разглеждане на докладната с 6 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя докладната 

записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по 

―Образование, култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖     към Общински съвет Исперих 

на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа „за‖, „против‖-не,  

„въздържали се‖-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя 

докладната записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от 

проведеното заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖ на 27.04.2015г. от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

    Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности 

и здравеопазване‖, ПК по ― ПУКИ‖  на 27.04.2015 от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по 

„Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, на ПК по 

―Стопански дейности и европейско развитие” ПК по ―Образование, култура и туризъм‖  

към  Общински съвет Исперих на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на 

докладната с 3 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

 Благодаря на председателите. 
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Ако няма въпроси предлагам да преминем към гласуване. 

 

 

 

    ЗА                                -       23 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 513 

 

С цел осигуряване на условия за ефективно упражняване на правата и 

подобряване качеството на живот и благосъстоянието на децата, като условие за 

свободното и пълноценното им  личностно развитие и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 

от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на закона 

за закрила на детето 
  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

РЕШИ: 
 

 1. Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма 

за закрила на детето - 2014 г.  

 

3. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2015 г., която е неразделна 

част от решението. 

 

Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

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

 

Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обяваването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс.   

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В 

ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - 2014 г. 

 

 
 

ПРИОРИТЕТ І: 

НАМАЛЯВАНЕ НА  ДЕТСКАТА  БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА 

СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

 
 
ЦЕЛ 1. Подобряване системата за подкрепа на отговорно родителство. 
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Дейност 1.1. Осигуряване на доходи и финансова подкрепа на семействата 

,отговарящи на условията за месечно социално подпомагане за децата, които 

отглеждат.  

Дейност 1.2. Прилагане на мерки за превенция и санкциониране проявите на 

безотговорно родителство. 

Дейност 1.3. Подкрепа на семействата в съответствие и в изпълнение на основната 

цел на ЗЗД – Отглеждане на децата в семейна среда, чрез развитие на алтернативни 

услуги за деца и чрез предоставяне на финансови помощи и/ или в натура. 

Дейност 1.4. Развиване на комплекс от услуги, насочени към повишаване на 

капацитета на родителите, предлагани в Центъра за обществена подкрепа. 

Дейност 1.5. Развиване на комплекс от услуги насочени към преодоляване на 

причините, водещи до отпадането на деца от училище, чрез оказване на конкретна 

помощ на децата, застрашени от отпадане и на вече отпаднали от училище деца. 

  

 Мерките за закрила в семейна среда при установяване на риск от изоставяне на 

детето се предоставят от Дирекция „Социално подпомагане‖ чрез отдел „Закрила на 

детето‖ . 

 През изтеклата година в отдел „Закрила на детето‖ към Дирекция „Социално 

подпомагане‖ гр.Исперих има регистрирани 159 сигнала за деца в риск или в риск от 

насилие. Общия брой отворени случаи по Закона за закрила на детето , по които е 

работено през 2014 г. са 272 броя. В това число мерки за закрила в семейна среда са 113 

случая ,а мерки за закрила извън семейна среда са 100. Мерките за закрила в извън 

семейната среда обхващат настаняване на децата при близки и роднини, настаняване на 

деца в резидентен тип услуги приемни семейства и настаняване в специализирани 

институции. Настанените деца при близки и роднини  са 52 броя в 25 семейства. 

Тридесет и четири деца имаме настанени в Комплекс за социални услуги „Лудогорие‖, 

13 деца в 10 приемни семейства.  

  Развиване на комплекс от услуги, насочени към повишаване на 

родителския капацитет на родителите се предлагат от Центъра за обществена подкрепа, 

посредством съдействие , подпомагане и консултиране. През 2014 г. от отдел „Закрила 

на детето‖ са издадени 77 направления за ползване на услугата. Четири деца са 

насочени към Центрове за социална рехабилитация и интеграция гр. Разград. 

Осигурява се  психологическа помощ на родители и деца, консултиране на детето и 

информиране в съответствие с неговата възраст и със степента на развитие. Съдействие 

за подобряване на социално–битовите условия и повишаване на родителския 

капацитет. На 54 деца през 2014 г. са предоставени мерки за закрила в семейна среда. 

Отпуснати са 35 еднократни помощи в пари, а месечните помощи са отпуснати на 39 

семейства. Дирекция „Социално подпомагане‖ чрез отдел „Закрила на детето‖ има 90 

участия в съдебни и административни процедури, 5 деца са интегрирани в 

биологичните си семейства, а по 60 случая се работи по превенция на изоставянето. 

Към месец декември 2014 г. отдел „Закрила на детето‖ при Дирекция „Социално 

подпомагане‖ гр. Исперих има 272 отворени случаи, по които се работи. Отдел 

„Закрила на детето‖ при Дирекция „Социално подпомагане‖–Исперих, съвместно с 

Местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, с Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Дом за деца‖ 

Лудогорие‖, Детска педагогическа стая ,о ргани и институции осъществяващ и мерки 

по закрила на детето създаде условия за повишаване капацитета на семействата по 

отношение на родителските им функции и отговорно родителство. Отдела оказва 

подкрепа на семействата в съответствие и в изпълнение на основната цел на Закона за 

закрила на детето - отглеждане на децата в семейна среда, чрез развитие на 
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алтернативни услуги за деца и предоставяне на финансови помощи. Организира се 

кампания за популяризиране на професионалната приемна грижа на територията на 

Община Исперих и чрез проект „И аз имам семейство‖. Предприети са мерки в 

подкрепа на родителите при наличие на риск за изоставяне на детето, мерки за ранна 

превенция. През изминалия период са проведени множество работни срещи между 

специалисти от различни институции с цел координиране на усилията по обхващане на 

застрашените от отпадане от училище деца. Обсъдени са и са разписани конкретни 

отговорности и начини на взаимовръзка на работещите на местно ниво с деца ,жертва 

на насилие. Отдел :Закрила на детето‖, съвместно с други институции работи за 

развиване на програми и услуги, насочени към превенция на насилието и 

възстановяване и реинтеграция на деца, жертви на насилие. Осигуряване на достъп до 

здравни грижи, психологическа подкрепа на деца и семейства, жертва на насилие или 

трафик чрез ползване на различни услуги в общността.   

 Отдела работи съвместно с Комплекса за социални услуги за деца по превенция 

на изоставянето на дете и настаняването му в специализирана институция.  

През 2014 г. на територията на Община Исперих  функционира Дом за деца 

„Лудогорие‖ и Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие‖, в който 

се предоставят социални услуги, съгласно чл. 36, ал. 2 от ППЗСП, както следва:  

 Преходно жилище; 

 Център за обществена подкрепа; 

 Център за настаняване от семеен тип 1; 

 Център за настаняване от семеен тип 2. 

 

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ 

„Преходно жилище‖ /ПЖ/ е социална услуга в общността с капацитет 12 юноши 

и девойки. Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС.  

През 2014 г. услугата се е ползвала от 12 младежи и девойки. В 9 от случаите 

потребителите я ползват повече от една година.  За този период ПЖ са напуснали 4 

младежи : 2-поради завършване на средно образование, 2-по собствено желание. 

Всички  затворени случая са на потребители, навършили пълнолетие. През 2014 г. в 

Преходно жилище  има 3 нови настанявания. 1 случай идва от Дом за деца  „Лудогорие, 

а 2 случая от общността. В края на периода в услугата има 9 случая, ползващи я повече 

от една година. Всички потребители на услугата са ученици- 7 в ПГ по СС „Хан 

Аспарух‖ и 2 - в Гимназия „Васил Левски‖. За периода 1 девойка е стипендиант по 

програмата „1000 стипендии―  В края на периода услугата се ползва от 5 пълнолетни и 

4 непълнолетни потребители.  

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

 

Център за обществена подкрепа  е социална услуга в общността с капацитет 40 

места, която  предлага подкрепа на деца и родители за  преодоляването на различни 

проблеми в съвместния им живот, подобряване на родителските умения и създаване на 

благоприятна семейна среда.   Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението 

на услугата се осъществява от Управителя на КСУДС. 

            През отчетната година бе разширена дейността на социалната услуга Център за 

обществена подкрепа към КСУДС "Лудогорие" в тази насока.   
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                  През 2014 година общият брой потребители, ползващи услугата ЦОП са  

77, от които:  ползващи услугата  с направление от Отдел ”Закрила на детето”- 77, 

ползващи услугата с доброволна заявка от страна на клиента – 0. 

            Дейностите по предоставяне на услугата по вид и брой потребители за 2014 

година се осъществиха, както следва: 

          

    1.  Психологическо подкрепа: 6 / с направление/ 

    2. Развиване и повишаване на родителския капацитет: 6 / с направление/ 

    3. Усруга подпомагаща работата по реинтеграция на деца, настанени в институция: 

        1 / с направление / 

    4.  Проучване и оценка на случай: 2 / с направление/ 

    5  .Превенция на отпадане от училище 26 / с направление/ 

    6.  Дейности в слединтеграционния период и услуга в подкрепа на семейството: 6 / с 

направление/ 

    7.  Услуга в насока подкрепа и консултиране на семейството: 3 / с направление/ 

    8.  Оценка на риска: 22 / с направление/ 

    9.  Социално-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните       

семейства: 3 / с направление/ 

  10. педагогическа и психологическа подкрепа : 1/ с направление/ 

  11. Изготвяне на психологически портрет : 1 / с направление/ 

 
За предоставяне на услугата ЦОП е осигурен  персонал, чиито численост, опит и 

квалификация са съобразени с необходимостта от осигуряване на качество на 

предоставяната  услуга. Екипът на услугата се състои от 4 социални работници, единият 

от които е ръководител, 1психолог и 3 административен и помощно-обслужващ персонал. 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП 1 

  

Център за настаняване от семеен тип 1 /ЦНСТ/ е социална услуга – резидентен 

тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на деца, изведени от 

семействата им. Тя предоставя  комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните  

потребности  на децата и насочени към развиване на социална компетентност и 

подготовка за самостоятелен  живот, подкрепа в образованието, развиване на 

способности за организиране на свободното време, професионално ориентиране и 

обучение, възстановяване и поддържане на контакт с биологичното семейство и 

формиране на собствена идентичност. Услугата  ЦНСТ 1 е с капацитет 12 деца. 

Предназначена е за деца на възраст от 3 до 10 години, като в някои случаи, по преценка 

на настаняващия орган се допуска настаняване на деца, на възраст не по-голяма от 14 

години. Те се настаняват при условия и ред, определени в Закона за закрила на детето. 

 През 2013 година услугата работи с пълен капацитет. 

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП 2 

 

 Център за настаняване от семеен тип 2 /ЦНСТ/ е социална услуга – резидентен 

тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие на деца, изведени от 

семействата им. Тя предоставя  комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните  

потребности  на децата и насочени към развиване на социална компетентност и 

подготовка за самостоятелен  живот, подкрепа в образованието, развиване на 

способности за организиране на свободното време, професионално ориентиране и 

обучение, възстановяване и поддържане на контакт с биологичното семейство и 

формиране на собствена идентичност. Услугата  ЦНСТ 2 е с капацитет 12 деца. 
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Предназначена е за деца на възраст от 11 до 18 години, като в някои случаи, по 

преценка на настаняващия орган се допуска настаняване на деца, на възраст не по-

голяма от 20 години. Те се настаняват при условия и ред, определени в Закона за 

закрила на детето.  

Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в 

услугата се осъществяват от социален работник-екипен ръководител. 

 През 2014 година услугата работи с пълен капацитет. През 2014 г. настанените 

потребители със съдебно решение са 13, настанени от ръководител на ДСП . 

13 настанени с административна заповед на ДСП. В ЦНСТ 2 има 3 затворени случая. 

при които е постигната основната цел, а именно: 
- настанени в професионално приемно семейство -1 

- ре интегрирани в семейството -1 

- напуснали поради навършване на пълнолетие - 1 

- прехвърлени в специализирана институция за деца – ВУИ -1 

 

ЦЕЛ 2. Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие  на риск за  

изоставяне на детето. 

Дейност 2.1. Разкриване и предоставяне на социални услуги и дейности по превенция 

на изоставянето на дете и настаняването му в специализирана институция. 

Дейност 2.2. Информиране за достъп до социалните услуги за начините и видовете на 

подкрепа за деца и семейства в нужда. 

Дейност 2.3. Подкрепа на семействата на деца, застрашени от изоставяне чрез 

прилагане на мерки за закрила в семейна среда и финансово подпомагане. Мерки за 

ранна превенция. 

Дейност 2.4. Разкриване и предоставяне на социални услуги и дейности по превенция 

на изоставянето на дете и настаняването му в специализирана институция. 

 

Мерките за закрила в семейна среда при установяване на риск от изоставяне на 

детето се прилагат от Дирекция „Социално подпомагане‖ посредством предоставяне на 

еднократни помощи и чрез насочване за ползване на услуга семейно консултиране в 

Център за обществена подкрепа.  

 

ЦЕЛ 3. Осигуряване на жизнен стандарт, съответстващ на нуждите на 

физическото, умственото, духовното и социалното развитие на детето. 

Дейност 3.1. Изграждане и оборудване на Дневен център за деца с увреждания на 

територията на Община Исперих. 

Дейност 3.2. Строителство и оборудване на Център за настаняване от семеен тип 

на територията на град Исперих за деца с увреждания. 

 Община Исперих е бенефициент, определен съгласно Националната карта на 

резидентните услуги и Националната карта на съпътстващите услуги в рамките на 

проект „Детство за всички‖, Операция „Да не изоставяме нито едно дете‖ и в 

изпълнение на План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за 

деинституционализация на децата в Р България‖.  

Целта е закриване на сегашните специализирани институции-домове за деца с 

увреждания и създаване на подходяща социална инфраструктура за предоставяне на 

нови резидентни и съпътстващи услуги в общността за децата, изведени от 

институциите. В контекста на общата цел в Община Исперих се реализира Операция 

„Да не изоставяме нито едно дете‖ поетапно в два компонента: 

Компонент 1: Планиране на мерки за деинституционализация. 
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Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността 

 През 2014 г. завърши строителството на Център за настаняване от семеен тип за 

деца и младежи с увреждания на територията на град Исперих, преустройството и 

ремонтни дейности по изграждането на Дневен център за деца с увреждания в град 

Исперих. 

 

ЦЕЛ  4. Развиване на алтернативна семейна грижа и подобряване на качеството 

на съществуващата за деца, които не могат да живеят с биологичните си родители 

и за деца настанени в специализирана институция. 

Дейност 4.1. Разкриване на професионална и доброволна приемна грижа, съгласно 

партньорското споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община 

Исперих по Проект „И аз имам семейство”. 

Дейност 4.2. Разкриване на професионална и доброволна приемна грижа. Обучения и 

оценки на кандидати за приемни семейства, кандидат – осиновители и семейства на 

роднини и близки. 

Дейност 4.3. Подготовка на проектно предложение и кандидатстване на Община 

Исперих по Компонент 2 на проект „Детство за всички” за реализация чрез 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Дейност 4.4. Участие на Община Исперих в проекти на  НПО. 

 

Община Исперих е партньор на АСП в изпълнение на Проект „И аз имам 

семейство‖. Дейностите по проекта се осъществяват съгласно план – график по 

сключения договор.  

 През отчетния период Община Исперих продължава да е партньор на АСП в 

изпълнение на Проект „ И аз имам семейство”. Дейностите по проекта се 

осъществяват съгласно план – график по сключения договор.  

            През 2014 г. са утвърдени две професионални приемни семейства - с. Подайва и 

с. Лъвино. Към екипа по приемна грижа са направени 9 запитвания от граждани, но 

поради спиране на приема на заявления от АСП, няма подадени такива за 2014 г.  

През отчетния период 11 деца са настанени за отглеждане и възпитание в 

приемни семейства на територията на община Исперих. От тях 3 деца са осиновени и 2 

деца са реинтегрирани в биологичните им семейства.  

Към настоящия момент по Проект "И аз имам семейство" са утвърдени 10 

професионални приемни семейства. Настанени са 12 деца в 9 от утвърдените 

семейства.  

Професионалната приемна грижа  през изтеклата година се популяризира на 

територията на Община Исперих. 

В резултат на развитие на алтернативните форми на грижа  продължи процеса на 

реформиране на специализираната институция Дом за деца "Лудогорие" в посока 

извеждане на деца от нея и насочване към друг вид услуги в подкрепа на семейството.  

ПРИОРИТЕТ ІІ: 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА  ПРЕДУЧИЛИЩНА 

ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 

 

 

ЦЕЛ 1. Разработване на механизъм за проследяване на обхванатите и 

необхванатите деца и движението в образователната система. 

Дейност 1.1. Наблюдаване движението на учениците чрез ежемесечно събиране на 

информация от училищата за преместени, отпаднали и необхванати ученици. 
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Дейност 1.2. Провеждане на работни срещи между специалисти от различни 

институции с цел координиране на усилията по обхващане на застрашените от 

отпадане от училище деца. 

Дейност 1.3. Създаване на стимулираща учебна среда за превенция на отпадането на 

учениците и тяхното привличане към училище. 

Дейност 1.4. Мерки и услуги за включване на деца и родители в системата на 

предучилищното и училищно образование и подготовка на децата за училище. 

Дейност 1.5. Подобряване на условията за спорт в образователната система с цел 

насърчаване на спортната активност сред учениците. 

 Дейност 1.6. Повишаване ролята на училищните настоятелства, настоятелства 

към ЦДГ и ОЗД  в създаване на стимулираща учебна среда – разработване на програми 

и проекти за образование. 

Община Исперих осигури условия за модерно, качествено образование и 

възпитание на децата и учениците чрез насърчаване на техните интереси и заложби за 

достигане на европейските стандарти. 

 На територията на Община Исперих към отчетния период функционират осем 

общински и едно държавно училища – две средни и седем основни. Шест от основните 

училища са  средищни. До всички средищни училища е осигурен безплатен транспорт 

за ученици и учители. През учебната 2014/2015 година Община Исперих делегира 

правата за ползване на училищните автобуси на средищните училища. 

 Отрицателната демографска статистика води до съществуването на паралелки с 

минимален и под минималния брой ученици. Общият брой на учениците в община 

Исперих за учебната 2013/2014г. е 2 610. 

 В община Исперих функционират 23 детски градини и едно Обединено детско 

заведение В град Исперих работят три  ЦДГ и ОДЗ. Другите 20 детски градини са по 

села. Основен проблем за общината е все по – бързото обезлюдяване на селата и 

претоварване на групите в градските детски градини. Седемнадесет от ЦДГ по села са 

едногрупни с деца между 12 и 26 на брой. Три от градините развиват дейност с две 

групи ( с. Подайва, с. Вазово и с. Тодорово ). Общият брой на децата посещаващи ЦДГ 

е 880, като само в града са 481. В град Исперих функционира и детска ясла с 4 групи и 

61 деца. 

През отчетния период Община Исперих е извършила проучване в общинските 

училища, с цел идентифициране и проучване на причините, поради които от системата 

на образованието отпадат деца до 16 годишна възраст, както и по-пълно и конкретно 

разбиране на социалните, икономическите , етнокултурните и образователните 

измерения на проблема.   

На основата на събраната информация по време на проверката можем да 

направим изводи за различни характеристики на отпадналите ученици, а именно: 

Прави впечатление, че най-много ученици отпадат в четвърти и пети клас, т.е. 

при прехода от начален етап към прогимназиална степен.  

 Големият брой на отпадналите първокласници отдаваме на:  от една страна на 

факта, че децата биват записвани в определено училище и още в първите дни 

родителите им ги преместват в друго училище без да уведомят училищните власти; от 

друга страна на недостатъчна подготовка на детето за първи клас (в това число език, 

общуване) и стресови ситуации. 

Получените  стойности по този признак се съгласуват с резултатите от 

национални изследвания, в които около три четвърти от родителите на отпадналите 

ученици се самоопределят като роми. В тази група се регистрират някои специфични 

етнокултурни причини за ранното отпадане, а именно: по ранно встъпване в брак; страх 
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на родителите да пускат по-големите си деца в училище поради опасност от 

открадване; по-ниска ценност на образованието и др. 

Най-голям е относителния дял на отпадналите ученици от ромски произход. 

Анализът на констатираните данни факти при осъществената проверка ( по 

данни на училищните ръководства ) сочи, че причини за отпадане на децата са преди 

всичко от семейства, които често се местят; деца от бедни семейства;  деца, които не 

живеят с родителите си;  деца  на разведени родители или от непълно семейство; деца 

чийто родители работят в чужбина; Малка част от учениците получили удостоверение 

за преместване в друго училище или населено място в страната, но не са потвърдили, че 

продължават обучението си. 

Едновременното действие на икономически, образователни и етнокултурни 

фактори, които са рискови за отпадане на ученици, оказва най-силно влияние и се 

проявява най-вече сред ромското население. Икономическите причини за напускане на 

училище (ниски доходи, лош жизнен стандарт и битови условия, безработица и др.), 

влиянието на семейството и средата  (отглеждане на деца в непълни семейства, ниско 

образователно равнище на родителите, нехайно и безотговорно родителство и др.) и 

образователните фактори (ниска степен на училищна готовност, трудности при 

усвояване на учебния материал, нередовно посещаване на училище, конфликти с 

учители и съученици) си взаимодействат и поставят децата в особено висок риск от 

отпадане от училище. 

Предвид сложността на явлението „отпадащи ученици от училище‖ и 

комплексното действие на причините, които го пораждат, е необходимо тясно 

сътрудничество между отговорните фактори на местно равнище. 

 

ЦЕЛ 2. Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със 

специални образователни потребности 

Дейност 2.1. Взаимодействие с РИО- Разград за осигуряване на ресурсни учители. 

Дейност 2.2. Провеждане на специализирани обучителни модули на специалисти, 

относно на обучение на деца със СОП. 

Дейност 2.3. Поетапно създаване на подкрепяща среда в детските градини и училища 

за включване на деца със СОП в общообразователния процес. 

Дейност 2.4. Поетапно осигуряване на достъпна архитектурна среда за деца със 

СОП във всички детски градини, училища и обслужващи звена. 

Дейност 2.5. Периодично предоставяне на актуална информация на родителите на 

деца със СОП, относно тяхното развитие и участие на родителите при изготвяне и 

преразглеждане на индивидуалните им програми. 

Дейност 2.6. Провеждане на периодични обучения на учители и възпитатели, които 

работят с деца със СОП. 

 

Екипа за комплексно педагогическо оценяване /ЕКПО/ към РИО гр. Разград за 

учебната 2014/2015 година съвместно с училища и детски градини в община Исперих 

са извършили първична оценка на общото развитие на деца и ученици със специални 

образователни потребности от област Разград, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба 

№1/23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни 

потребности и /или с хронични заболявания/ . 

     Децата с помощта на учителите от училищата и детските заведения, както и на 

ресурсните учители , които се занимават индивидуално с всяко дете, успяват да се 

впишат в групата си, което е много важен фактор за преодоляване на социалната 

изолация. 
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   Исперих се гордее със своите деца, носители на редица престижни награди и 

отличия от републикански, национални форуми, олимпиади и конкурси.  

 

ЦЕЛ 3. Развиване на образователните и социални услуги насочени към 

отпадналите и необхванати деца от образователната система. 

Дейност 3.1. Обхващане на всички отпаднали и застрашени от отпадане от 

образователната система деца и насочването им към различни образователни и 

социални програми. 

Дейност 3.2. Провеждане на две работни срещи за уточняване на причините за 

отпадане и предприемане на мерки за отстраняване на причините за отпадане. 

Дейност 3.3. Създаване на инфо. система за събиране на данни за необхванати и 

застрашени от отпадане ученици на общинско ниво. 

             

  През отчетния период Община Исперих работи в насока за преодоляване на 

причините, водещи до отпадане на деца от училище от гледните  точки на различните 

групи имащи отношение към проблема- самите отпаднали деца, техните родители, 

директори на училища, педагогически съветници, социални работници, експерти.  

 

ПРИОРИТЕТ ІІІ: 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

 

Цел 1. Намаляване на броя на децата, страдащи от социално-значими 

заболявания 

Дейност:  1.1. Провеждане на информационни кампании за здравословно хранене и 

начин на живот. 

Дейност:  1.2. Разширяване възможностите за обхващане на децата в програми и 

форми за здравно образование. 

 

На територията на Община Исперих  функционират 32 здравни кабинети, в 

които работят 15 медицински специалисти. Те осъществяват медицинското обслужване 

на спешните състояния  и дейностите по профилактика и промоция на здравето на 

децата и учениците. 

 В учебните заведения  медицинските специалисти водят картотека със 

здравните картони на всички ученици и следят здравословното им състояние, като 

информират текущо учителите на педагогически съвети за актуалния здравен статус на 

учащите се. Подготвят периодично беседи по здравни теми актуални за сезона. 

В часа на класния ръководител медицинските специалисти провеждат здравни 

беседи, разговори за здравословно  хранене и за здравословен начин на живот. 

Учениците са запознати с принципите на здравословното хранене, имат културата, 

необходимите знания за здравословен начин на живот и необходимостта от това за 

човешкия организъм. Редовно се провеждат беседи за вредата от тютюнопушенето, 

алкохолизма, наркотиците и особено за вредата при децата.  

В основните училища на територията на Община Исперих се осигурява хранене 

по НП за по- пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, Модул 

ІІІ „ Осигуряване на закуска и/ или плод, и/ или мляко(чай), включително млечно 

кисели продукти за всеки ученик от първи до четвърти клас, както и за децата в 

подготвителните групи и класове за задължителна подготовка‖, като се спазват 

изискванията на МЗ за здравословно хранене и седмични менюта, изготвени от 

назначена със заповед на директора училищна комисия. 
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В основните училища на територията на Община Исперих се осигурява столово 

обедно хранене на всички пътуващи ученици, като също се спазват изискванията на МЗ 

за здравословно хранене. Медицинските специалисти проследяват спазването на 

Наредбата за хранене на учениците, осъществяват ежедневен контрол, следят за 

хигиената при провеждане на самото хранене и почистването. При проверка  РЗИ 

констатира, че се спазват всички изисквания на Наредбата за здравословно хранене. 

 Извършени са 28 проверки по спазването на Наредба № 6 за здравословно 

хранене на деца от 3 до 7 г. , издадено 1 предписание. Изготвени пълни оценки на 

храненето в четири ЦДГ. 

Извършени са 3 проверки по спазване на изискванията на Наредба №2 за 

здравословното хранене на деца от 0 до 3 г. 

Извършени са 9 проверки по спазване на изискванията на Наредба №37 за  

здравословното хранене на ученици , издадени 2 предписания. 

Сътрудничеството между отделните институции в общината работещи с деца 

допринесе за положителен ефект върху изпълняването на заложените цели, дейности и 

приоритетите в програмата за 2014 година. 

 В рамките на две информационно- скринингови кампании са проведени 4 

обучения с мултимедийна презентация на тема „Последствия от пасивното и активно 

тютюнопушене― сред 195 ученици от 5 до 7 клас на ОУ „Христо Ботев― и ОУ „Васил 

Априлов― 

9 излъчвания на филмите: „ Денят на Яна―, „Невидимият― в ОУ „Христо Ботев― , ОУ 

„Васил Априлов― и Гимназия „Васил Левски―- достигнати 714 ученици от 5 до 9 клас. 

В учебните заведения се разработени и се прилагат програми за здравно 

образование на учениците. 

 

Цел 2. Разширяване на превантивните и профилактични мерки за опазване 

физическото и психическо здраве на децата. 

Дейност: 2.1. Провеждане на кампании за борба с наднорменото тегло при децата и 

рисковите фактори свързани с него. 

Дейност: 2.2. Провеждане на кампании за борба с гръбначните изкривявания. 

Дейност: 2.3. Профилактика на социално значими заболявания сред децата и 

учениците. 

Дейност: 2.4. Провеждане на кампании за борба с тютюнопушенето. 

Дейност: 2.5. Наблюдение на здравословното състояние и физическото развитие на 

децата и учениците. 

 

Проучването и анализа на здравното състояние, физическото и психическото 

развитие на децата и учениците е една от основните дейности на отдел „Профилактика 

на болестите и промоция на здравето‖ РЗИ гр. Разград. Медицинските специалисти от 

детските и учебни заведения на Община Исперих предоставят ежегодно информация за 

физическото развитие и здравословното състояние на децата и учениците по данни от 

профилактичните прегледи, извършени от личните лекари. 

Медицинските специалисти провеждат консултации и оказват подкрепа на 

децата и семействата чрез насочване към социални услуги в общността за опазване на 

физическото и психическото им здраве. 

В учебните заведения се проведоха  информационни кампании сред учениците 

за борба с наднорменото тегло и гръбначните изкривявания - рисковите фактори 

свързани с тях. Раздадени са информационни материали, като същите са получени от 

РЗИ отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето‖ гр. Разград.  
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 Извършена е оценка на здравословното състояние на децата и учениците от 

организираните колективи на база на получените данни от медицинските специалисти 

от здравните кабинети. 

 

Цел 3. Повишаване на информираността на децата за разпространение на  

ХИВ/СПИН, болести предавани по полов път  и злоупотреба  с психоактивни 

вещества. 

Дейност: 3.1. Провеждане на кампания по превенция на ранно забременяване с 

рискови групи, информиране за ХИВ/СПИН, болести предавани по полов път и 

злоупотреба с психоактивни вещества. 

Дейност: 3.2. Предоставяне на информация на учениците за ХИВ/СПИН, полово 

предавани инфекции и информация за зависимостите. 

Дейност: 3.3. Организиране и провеждане на срещи, беседи и видеопокази на тема 

„Превенция на наркоманното поведение сред младите хора”. 

Дейност: 3.4. Отбелязване на световен ден за жертвите от ХИВ/ СПИН. 

Дейност: 3.5. Отбелязване на световен ден за борба с туберкулозата. Провеждане на 

информационна кампания сред деца и подрастващи. 

 

В учебните заведения са проведени здравни беседи и разпространени 

информационни материали  сред учениците с цел предпазването от ХИВ/СПИН,   

полово предавани болести и употреба на наркотици. Същите са получени от РЗИ  отдел 

„Профилактика на болестите и промоция на здравето‖ и Областен съвет на  БЧК гр. 

Разград.  

Проведени се инициативи на училищно ниво на 01.12. – международен ден на 

борбата срещу ХИВ/СПИН.  

Извършени са обучения с мултимедийна презентация на теми „Животът е 

безценен. Не го проигравай‖  и „Етика и култура на полово общуване. ХИВ/СПИН сред 

ученици от  Гимназия „Васил Левски‖, ОУ „Христо Ботев‖ и Дом за деца „Лудогорие‖ 

гр. Исперих. 

Проведено е доброволно, анонимно и безплатно консултиране и изследване за 

ХИВ и други трансмисивни инфекции, при спазване изискванията на чл. 87 от Закона 

за здравето, от екип на РЗИ – Разград за ученици над 16 год. от Гимназия „Васил 

Левски‖, Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух‖ гр. Исперих и 

в Дом за деца „Лудогорие‖. Мобилен екип бе разположен в здравните кабинети на 

посочените учебни и социални заведения. 

През 2014 г. бяха предоставени здравно – образователни материали. 

 

Цел 4. Подобряване на майчинството и детското здраве. 
Дейност: 4.1. Повишаване на обхвата с имунизации по Националния имунизационен 

календар на Р България – провеждане на беседи и разговори с родители и деца за 

значението на имунизациите и създаване на мотивация за прилагане на ваксини. 

Активно издирване на деца, без данни за извършени имунизации и предприемане на 

мерки за осъществяването им. 

Осигуряване на мобилен екип за извършване на имунизации в региони и населени места 

с преобладаващо ромско население и/ или лица живеещи в сходна на ромската 

ситуация.  

 ` 

 Не са установени деца без ОПЛ.  Не са постъпвали деца за имунизации в 

имунизационен кабинет към РЗИ. 
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ПРИОРИТЕТ ІV: 

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, 

НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

ЦЕЛ 1 Повишаване на професионалната компетентност на специалистите, 

работещи с деца за ранно идентифициране и предотвратяване на риска от 

насилие. 

Дейност: 1.1. Провеждане на работни срещи между специалисти от различни 

институции с цел обсъждане и разписване на конкретни отговорности и начини на 

взаимовръзка на работещите на местно ниво с деца, жертви на насилие. 
 
През 2014 г. Местната комисия за БППМН - Исперих работи в тясно 

сътрудничество с инспектор ДПС, органите по образованието, Дирекция „Социално 
подпомагане”, съдебната власт. Провеждат се регулярни срещи с ИДПС, а с 
регистрираните деца при необходимост допълнително работи и обществен 
възпитател. 

През отчетна година се наблюдаваше и активно взаимодействие между членове на 

Местната комисия и обществените възпитатели с кметовете на населени места от общината, с 

класни ръководители и педагогическите съветници от училищата, НПО,  както и с всички 

институции на територията на общината, работещи с деца и техните семейства. 

 

ЦЕЛ 2. Повишаване на обществената чувствителност с цел намаляване на броя на 

децата, жертви на насилие 

Дейност: 2.1. Популяризиране на ненасилствените, позитивни и зачитащи мнението 

на децата методи за отглеждане, образование и повишаване информираността сред 

децата, относно тяхното право на закрила от всички форми на насилие.  

 

   

През отчетната година членове на Местната комисия за БППМН и обществените 

възпитатели провеждаха лекции и беседи в училищата, относно правото на закрила на децата 

от  всички форми на насилие.  
В учебните заведения  се осъществява превантивна дейност по отношение на 

проблемите, свързани с употреба на алкохол, тютюнопушене, наркомании, 

криминогенни секти, хазарт, трафик на деца и жени, сексуална експлоатация. Изнасят 

се  лекции и беседи по горепосочените теми от инспектор ДПС, обществени 

възпитатели и членове на Местната комисия за  БППМН.  

По Програмите „Превенция на наркоманиите‖, „Превенция на агресията в 

училище‖ и „Превенция на тютюнопушенето‖ Местната комисия за БППМН, 

стремейки се напълно да отговаря на една широка обществена потребност, организира 

превантивна дейност в посока  намаляване на противообществените прояви от 

малолетни и непълнолетни и предотвратяване на злоупотребата с наркотични вещества. 

Успоредно с нея се провеждаха обучителни семинари, изнасяни  лекции с използване 

на видеофилми, предоставя се информация и нагледни материали. На проведените 

обучителни семинари с членове на Местната комисия, председателите на Училищните 

комисии и инспектор ДПС бяха изнесени поредица от лекции, придружени от 

видеофилми по проблемите на наркоманиите, агресията и асоциалните прояви сред 

децата. Широко използван в програмите за работа  и подходът „Връстници обучават 

връстници‖, който освен останалите предимства позволява информацията да достига до 

по-голям кръг от ученици.  
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ЦЕЛ 3. Повишаване на обществената информираност по отношение на 

проблемите и опасностите за децата при работа в интернет 

Дейност: 3.1. Провеждане на кампания с ученици за предоставяне на информация за 

правилата за безопасно използване на интернет. 

Дейност: 3.2. Извършване на тематична проверка за спазване на здравните 

изисквания към компютърните и интернет зали в община Исперих, 

продължителността на работа с компютрите и недопускане на малолетни деца след 

21.00 часа и на непълнолетни след 22.00 часа без родителски надзор. 

             

             През 2014 г. бе проведена кампания с ученици за предоставяне на информация 

за правилата за безопасно използване на интернет. Членове на Местната комисия за 

БППМН, съвместно с ИДПС, участват в организирани проверки за посещение на 

малолетни и непълнолетни в питейни заведения, дискотеки, интернет клубове след 
определения в Наредбата за опазване на обществения ред вечерен час.   
 Извършени са 58 проверки на увеселителни и питейни заведения  и игрални зали 

съвместно с РУ „Полиция― и ОЗД – гр. Исперих. При извършените проверки не са 

констатирани нарушения на Наредба №1 и ЗБППМН.   

            В изпълнение на национална стратегия за „Защита на децата на улицата‖ 

МКБППМН съвместно с отдел „Закрила на детето‖ и Дирекция „Социално 

подпомагане‖- Исперих работят съвместно  в мултидисциплинарен екип, целта на 

който е установяване на броя на просещите деца. През отчетния период бе 

констатирано, че на територията на Община Исперих не са регистрирани случаи на 

просещи деца. 

Комисията не се е сблъсквала с проблеми при осъществяването на контролната 

дейност. 
 

 

ЦЕЛ 4. Развиване на програми и услуги, насочени към превенция на насилието и 

възстановяване и реинтеграция на деца, жертви на насилие.  

Дейност: 4.1. Осигуряване на достъп до здравни грижи, психологическа подкрепа и 

безплатна правна помощ на деца и семейства, жертви на насилие или трафик, чрез 

ползване на различни социални услуги в общността. 

Дейност: 4.2. Повишаване на информираността за функционирането на 

Координационния механизъм на територията на община Исперих – чрез сайта на 

община Исперих 

По инициатива на Министерството на труда и социалната политика през 2010 г.  беше 

разработено и подписано споразумение за сътрудничество и координиране на работата 

на структурите на местно ниво за подкрепа на деца, жертви на насилие или в 

потенциален риск от насилие и при кризисна интервенция. Споразумението е 

подписано от министъра на труда и социалната политика, вицепремиера и министър на 

вътрешните работи, министъра на външните работи, министъра на правосъдието , 

министъра на образованието, младежта и науката, министъра на културата, Държавна 

агенция за закрила на детето, изпълнителния директор на Агенция за социално 

подпомагане и председателя на управителния съвет на Националното сдружение на 

общините в Република България. 

     Работата на мултидисциплинарния екип е насочен в следните основни 

направления: Обединяване на ресурсите и усилията между всички участници за 

осигуряване на ефективна система за взаимодействие при работа в случай на деца, 

жертви на насилие или в риск от насилие и в случаите, при които е необходима 

кризисна интервенция, с оглед гарантиране спазване правата на децата; Постигане на 
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съгласие по всички цели и аспекти на работата в случаи на деца, жертви на насилие или 

в риск от насилие и в случаите, при които е необходима кризисна интервенция, с оглед 

гарантиране спазване правата на децата. 

 На местно ниво е създаден екип за работа по Координационния 

механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в 

риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. През 2014 г. са 

осъществени 4 броя екипни срещи.  Броя случаи ,по които е работил 

мултидисциплинарния екип от специалисти според вида насилие са 4.Три за физическо 

насилие,едно сексуално и осем психическо. Нашата оценка е много добра за 

ефективността от прилагането на Координационния механизъм и за допринасянето му 

за по успешна работа по случаите на насилие над деца.  

ЦЕЛ 5. Повишаване осведомеността, ангажираността и чувствителността на 

широката общественост, на децата и на техните семейства към случаите на 

насилие и злоупотреба с деца. 

Дейност: 5.1. Провеждане на информационни кампании и инициативи за превенция на 

насилието, злоупотребата и други форми на експлоатация на деца. Изработване и 

разпространение на информационни материали по превенция на насилието на 

различни целеви групи – деца, родители и професионалисти, работещи с деца. 

Дейност: 5.2. Осъществяване на целенасочена превантивна дейност по 

Националната програма „Работа на полицията в училище”. 

Дейност: 5.3. Разпространение на информационни материали за трафика на хора и 

начините на предпазване и възможностите за оказване на помощ на жертви на 

трафик. 
 

През 2014 г. са раздадени информационни материали по превенция на 

насилието на различни целеви групи – деца, родители и професионалисти, работещи с 

деца. 

 

 

ПРИОРИТЕТ V: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА ДЕТЕТО 
 

 

ЦЕЛ 1 Създаване на възможности за увеличаване броя на децата, участващи в 

различни спортни, културни, развлекателни дейности, клубове по интереси и 

други занимания в свободното време. 

Дейност 1.1. Разкриване на кръжоци, клубове по интереси, школи и др. за развитие 

уменията на талантливи деца и ученици в областта на изкуствата, спорта, науката  

и информационните технологии.  

Дейност 1.2. Подкрепа и съдействие от страна на община Исперих на участието и 

изявите на общинските училища в реализирането на проект „Успех” на МОМН, 

ориентиран към организиране на извънкласни дейности и форми в области, които не 

са обхванати от обучението в училище.   

Дейност 1.3.  Подкрепа и съдействие от страна на община Исперих на участието и 

изявите на общинските училища, участници в Национална програма „С грижа за 

всеки ученик” – Модул 1 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие 

в ученическите олимпиади”. 
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През отчетната година продължават да развиват своята дейност кръжоци, 

клубове по интереси и школи за развитие уменията на талантливите деца и ученици в 

областта на изкуствата, спорта, науката  и информационните технологии.  

Към Читалище "Съзнание1891" гр. Исперих - един от значимите центрове на 

културата в общината осъществиха дейности следните школи:  

 

Школа по изобразително изкуство; 

Школа по театрално изкуство; 

Школа по пиано, акордеон и флейта; 

Школа по танцово изкуство; 

Балетна формация "Форте"; 

Детска вокална формация "Теменуга"; 

Детска група за народни песни; 

Детски танцов състав; 

Група за народни песни "Ахинора"; 

Смесен хор за патриотични и туристически песни "Лудорогско ехо". 

 

ЦЕЛ 2. Насърчаване на деца   с изявени дарби. 

Дейност 2.1. Финансово подпомагане  и стимулиране на деца с изявени дарби чрез 

отпускане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на 

мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2014 г.  

 

През 2014 г. две деца от община Исперих получават стипендия по Програма на 

мерките за закрила на деца с изявени дарби.  

 

ЦЕЛ 3. Подкрепа на изграждането на ученически спортни клубове с оглед 

подобряване на извънкласната и извънучилищна спортна дейност. 

Дейност 3.1. Участие в дейности, заложени в Националния спортен календар, 

участия в ученически игри. 

 

През 2014 г. в Община Исперих се проведоха Ученически игри. В тях взеха 

участие общо 9  училища. В рамките на ученическите игри се проведоха  състезания в 

общо шест вида спорт: футбол, хандбал, волейбол, баскетбол, тенис на маса и 

бадмингтон. 

През отчетната година УСК „Васил Априлов”  при ОУ „Васил Априлов” 

единствен в цялата страна беше награден с престижна награда от Министъра на 

младежта и спорта за особено големи заслуги в развитието  на ученическия спорт. 

За изпълнението на  Общинската програма за закрила на детето е необходимо да 

има ефективна междуинституционална координация, което ще доведе до по - добро 

равнище на грижи и сигурност на семействата и децата.  
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ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО – 2015 г. 
 

ПРИОРИТЕТ І: 
НАМАЛЯВАНЕ НА  ДЕТСКАТА  БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  

 
1. Подобряване 
системата за 
подкрепа на 
отговорно 
родителство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Осигуряване на доходи и финансова подкрепа на 
семейства, отговарящи на условията за месечно 
социално подпомагане за децата, които отглеждат. 

 Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

в рамките  на 
календарната 

година 

1.2. Прилагане на мерки за превенция и санкциониране 

проявите на безотговорно родителство. 

 
Дирекция „Социално 
подпомагане” – Исперих, 
Община Исперих, ЦОП към 
КСУДС „Лудогорие”, Местна 
комисия за борба срещу 
противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни, 
Учебни заведения 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

в рамките  на 
календарната 

година 

  
1.3. Подкрепа на семействата в съответствие и в 
изпълнение на основната цел на Закона за закрила на 
детето – Отглеждане на децата в семейна среда, чрез 
развитие на алтернативни услуги за деца и чрез 
предоставяне на финансови помощи и/или помощи в 
натура.  
 

 

Община Исперих, Отдел 
“Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 
подпомагане”, КСУДС(Комплекс 
за социални услуги за деца и 
семейства), Дом за деца 
“Лудогорие”, НПО 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

в рамките  на 
календарнат

а година 

 
1.4. Предлагане на комплекс от услуги, насочени към 
повишаване на родителския капацитета, предлагани в 
Център за обществена подкрепа.  
 
 

КСУДС (Комплекс за социални 
услуги за деца и семейства), 
Община Исперих, Отдел 
„Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 
подпомагане” 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 
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1.5. Предлагане на комплекс от услуги насочени към 
преодоляване на причините, водещи до отпадането на 
деца от училище, чрез оказване на конкретна помощ на 
децата, застрашени от отпадане и на вече отпаднали 
от училище деца. 
 

Община Исперих, Отдел 
„Закрила на детето” към 

Дирекция “Социално 
подпомагане”, ЦОП 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

 
2. Развиване на 
мерки в подкрепа 
на родителите 
при наличие  на 
риск за  
изоставяне на 
детето. 

2.1.  Разкриване и предоставяне на социални услуги и 
дейности по превенция на изоставянето на дете и 
настаняването му в специализирана институция. 

 
Община Исперих, Дирекция 
“Социално подпомагане” – 
Исперих, Център за обществена 
подкрепа 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

2.2.  Информиране за достъп до социалните услуги за 
начините и видовете на подкрепа за деца и семейства 
в нужда. 

 
Община Исперих, Дирекция 
“Социално подпомагане” – 
Исперих, КСУДС и медии 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

2.3. Подкрепа на семействата на деца, застрашени от 
изоставяне чрез прилагане на мерки за закрила в 
семейна среда и финансово подпомагане. Мерки за 
ранна превенция. 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 
подпомагане”, Община Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

постоянен 
през 

годината 

2.4. Реализиране и предоставяне на социални услуги и 
дейности по превенция на изоставянето на дете и 
настаняването му в специализирана институция. 

 
Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 
подпомагане”, КСУДС(Комплекс 
за социални услуги за деца и 
семейства), НПО 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през годината 

 
 
3. Осигуряване на 
жизнен стандарт, 
съответстващ на 
нуждите на 
физическото, 

 
 
3.1. Предоставяне н социални услуги в  Дневен център 
за деца с увреждания на територията на Община 
Исперих. 
 
 

Община Исперих, Отдел 
„Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 
подпомагане” 

Проект, Държавно делигирана 
дейност 

постоянен 
през годината 
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умственото, 
духовното и 
социалното 
развитие на 
детето. 

3.2. Предоставяне н социални услуги от резидентен тип 
в  Център за настанява от семеен тип на територията 
на град Исперих за деца с увреждания. 

Община Исперих, Отдел 
„Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 
подпомагане” 

Проект, Държавно делигирана 
дейност 

постоянен 
през годината 

 
4. Развиване на 
алтернативна 
семейна грижа и 
подобряване 
качеството на 
съществуващата 
за деца, които не 
могат да живеят с 
биологичните си 
родители и за 
деца настанени в 
специализиранат
а институция. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Реализиране на професионалната и доброволна 
приемна грижа, съгласно партньорското споразумение 
между Агенция за социално подпомагане и Община 
Исперих по Проект „И аз имам семейство”. 

Община Исперих, ЕПГ, Отдел 
„Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 
подпомагане” 

Оперативна програма «Развитие 
на  човешките ресурси» 2007 – 

2013 г., схема за директно 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG051PO001 

5.2.11 „Приеми ме” 
 

постоянен 
през годината 

4.2. Реализиране на професионалната и доброволна 
приемна грижа. Обучения и оценки на кандидати за 
приемни семейства, кандидат – осиновители и 
семейства на роднини и близки. 

Дирекция “Социално 
подпомагане” – Исперих, Център 
за обществена подкрепа 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през годината 

4.3. Реализиране на Проект „Детство за всички” по 
Оперативна програма «Развитие на  човешките 
ресурси». 
 

Община Исперих 
в рамките на утвърдения 

бюджет. 
постоянен 

през годината 

4.4. Участие на Община Исперих в проекти на  НПО. Община Исперих по проект 
постоянен 

през годината 

 
ПРИОРИТЕТ ІІ: 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА  ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 
 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  
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1. Разработване на 
механизъм за 
проследяване на 
обхванатите и 
необхванати деца и 
движението в 
образователната 
система. 
 
 
 

 
1.1. Наблюдаване движението на децата и учениците 
чрез ежемесечно събиране на информация от 
училищата за преместени, отпаднали или необхванати 
ученици. 
 

 
Община Исперих, Училища, 

Детски заведения, НПО 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

 
постоянен 
през 
годината 

1.2. Провеждане на работни срещи между специалисти 
от различни институции с цел координиране на 
усилията по обхващане на  застрашените от отпадане 
от образователния процес деца и ученици.   

Педагогически съветници и 
психолози, КСУДС(Комплекс за 
социални услуги за деца и 
семейства), Отдел „Закрила на 
детето” към Дирекция 
“Социално подпомагане”, 
МКБППМН, НПО, Училища, 
Детски заведения 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 

търсене на външни донори 

постоянен 
през 

годината 

 
1.3. Създаване на стимулираща учебна среда за 
превенция на отпадането на учениците и тяхното 
привличане към училище.  
 

 
Община Исперих, учебни 
заведения, НПО 

по програми и проекти. до края на  
2015 г. 

 
1.4. Мерки и услуги за включване на децата и родители 
в системата на предучилищното, училищното 
образование и подготовка на децата за училище. 
 
 
 

Община Исперих, НПО 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

до края на  
2015 г. 

 
1.5. Подобряване на условията за спорт в 
образователната система с цел насърчаване на 
спортната активност сред деца и учениците. 
 
 
 
 
 

Община Исперих, Училища, 
НПО, Детски заведения 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

до края на  
2015 г. 
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1.6. Повишаване ролята на училищните настоятелства, 
настоятелства към ЦДГ и ОДЗ  в създаване на 
стимулираща учебна среда – разработване на 
програми и проекти за образование. 
 
  

Училища, НПО, ЦДГ и ОДЗ 
в рамките на утвърдения 

бюджет, проекти 
 

през 
годината 

 
2. Продължаване на 
политиката за 
включващо  
обучение  на  
децата със 
специални 
образователни 
потребности. 

 
2.1. Взаимодействие с РИО – Разград за осигуряване 
на ресурсни учители. 
 

Община Исперих , НПО 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

през 
учебната 
година 

 
2.2. Провеждане на специализирани обучителни 
модули на специалисти, относно обучение на деца със 
СОП. 

Община Исперих, НПО 
в рамките на утвърдения 

бюджет, проекти 

през 
учебната 
година 

 
2.3. Поетапно създаване на подкрепяща среда в 
детските градини и училища за включване на деца със 
СОП в общообразователния процес. 
 

Община Исперих 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

през 
учебната 
година 

 
2.4. Поетапно осигуряване на достъпна архитектурна 
среда за деца със СОП във всички детски градини, 
училища и обслужващи звена. 
 
 

Община Исперих 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

през 
учебната 
година 

 
2.5. Периодично предоставяне на актуална 
информация на родителите на деца със СОП, относно 
тяхното развитие и участие на родителите при 
изготвяне и преразглеждане на индивидуалните им 
програми. 
 

Община Исперих, Училища 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

през 
учебната 
година 

 
2.6. Провеждане на периодични обучения на учители и 
възпитатели, които работят с деца със СОП. 
 

Община Исперих, Училища 
в рамките на утвърдения 

бюджет, проекти 

през 
учебната 
година 
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3. Развиване на 
образователните и 
социални услуги, 
насочени към 
отпадналите и 
необхванати деца 
образователната 
система. 

 
3.1. Обхващане на всички отпаднали и застрашени от 
отпадане от образователната система деца и 
насочването им към различни образователни и 
социални програми.   

Община Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 

финансиране по оперативни 
програми 

Второ 
полугодие 

 
 
3.2. Провеждане на работни срещи за  уточняване на 
причините за отпадане  и предприемане на мерки за 
отстраняване на причините за отпадане. 
 
 
 

Педагогически съветници и 
психолози, КСУДС(Комплекс за 
социални услуги за деца и 
семейства), Отдел „Закрила на 
детето” към Дирекция 
“Социално подпомагане”, 
МКБППМН, НПО 
 

По проект 2015 г. 

 
3.3. Създаване на инфо. система за събиране на данни 
за необхванати и застрашени от отпадане ученици на 
общинско ниво. 
 
 
 
 

Община Исперих, Училища 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

през 
годината 

 
ПРИОРИТЕТ ІІІ: 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 
 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  

 
1. Намаляване на 
социално-значими 
заболявания сред 
децата, чрез 
повишаване на 
здравната култура 
и информираността 

1.1. Провеждане на информационни кампании за деца 
и родители, относно здравословно хранене и начин на 
живот. 
 
 
 
 
 

 
РЗИ (Регионална здравна 
инспекция), Община Исперих, 
Медицинските специалисти от 
общинските детски градини и 
училища 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 
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на подрастващите.  

1.2. Разработване и прилагане на програми за здравно 
образование на децата и учениците във всяко детско 
заведение и училище. 

 
РЗИ (Регионална здравна 
инспекция), Община Исперих, 
Медицинските специалисти от 
общинските детски градини и 
училища 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

1.3. Организиране и участие в програми, свързани с 
профилактика и промоцията на здравето на децата и 
учениците. 

 
Община Исперих,  
Медицинските специалисти от 
детските градини и училищата 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
2. Разширяване на 
превантивните и 
профилактични 
мерки за опазване 
физическото и 
психическо здраве 
на децата. 

2.1. Провеждане на кампании за борба с наднорменото 
тегло при децата и рисковите фактори свързани с него. 

РЗИ гр. Разград (Регионална 
здравна инспекция), Община 
Исперих, Медицинските 
специалисти от общинските 
детски градини и училища  

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
2.2. Провеждане на кампании за борба с гръбначните 
изкривявания. 
 
 

Училищни ръководства, 
Медицински специалисти 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната  

 
 

година 

 

2.3. Профилактика на социално значимите 

заболявания сред децата и учениците. 
 

Училищни ръководства, 
Медицински специалисти 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 
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2.4. Провеждане на кампании за борба с 
тютюнопушенето. 
 

Училищни ръководства, 
Медицински специалисти 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
2.5. Наблюдение на здравословното състояние и  
физическо развитие на децата и учениците. 
 

Медицински специалисти 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

през 
учебната 
година 

 
3. Повишаване на 
информираността 
на децата за 
разпространение на  
ХИВ/СПИН, болести 
предавани по 
полов път  и 
злоупотреба  с 
психоактивни 
вещества. 

 
3.1. Провеждане на кампания по превенция на ранно 
забременяване с рискови групи, информиране за 
ХИВ/СПИН, болести предавани по полов път и 
злоупотреба с психоактивни вещества. 

РЗИ  Разград (Регионална 
здравна инспекция), МКБППМН, 
Областен съвет по наркотични 
вещества, РУП, Община 
Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

3.2. Предоставяне на информация на учениците за 
ХИВ/СПИН, полово предавани инфекции и 
 
 
 информация за зависимостите – анонимно, безплатно 
и бързо изследване на ХИВ статус. 
 

РЗИ Разград  (Регионална 
здравна инспекция),  
 
 
МКБППМН, Областен съвет по 
наркотични вещества, Община 
Исперих 

 
в рамките на утвърдения  

 
 

бюджет 

през  
учебната  

 
 

година 

3.3. Организиране и провеждане на срещи, беседи и 
видеопокази на тема „Превенция на наркоманното 
поведение сред младите хора”.  

 
РУ „Полиция” гр. Исперих, 
Общински съвет по наркотични 
вещества, МКБППМН,  
Обл. Съвет на БЧК,  
Училищата от Община Исперих,  
Община Исперих 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

3.4. Отбелязване на световен ден за жертвите от ХИВ/ 
СПИН. 

 
РЗИ гр. Разград  (Регионална 
здравна инспекция), МКБППМН,  
Областен съвет по наркотични 
вещества, Община Исперих 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
3.5. Отбелязване на световен ден за борба с 
туберкулозата. Провеждане на информационна 
кампания сред деца и подрастващи. 
 

РЗИ гр. Разград  (Регионална 
здравна инспекция), Община 
Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 
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4. Подобряване на 
майчиното и 
детското здраве. 

 
4.1. Повишаване на обхвата с имунизации по 
Националния имунизационен календар на Р България 
– провеждане на беседи и разговори с родители и деца 
за значението на имунизациите и създаване на 
мотивация за прилагане на ваксини. 
Активно издирване на деца, без данни за извършени 
имунизации и предприемане на мерки за 
осъществяването им. 
Осигуряване на мобилен екип за извършване на 
имунизации в региони и населени места с 
преобладаващо ромско население и/ или лица 
живеещи в сходна на ромската ситуация.  
 

РЗИ, Община Исперих 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
2015 г. 

5. Отглеждане 
възпитание и 
обучение на деца 
от 1 – 3 годишна 
възраст. 

5.1. Проследяване на физическото развитие на децата 
от 1 – 3 годишна възраст от медицинските специалисти 
в детските ясли. 

Община Исперих, ОДЗ 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
2015 г. 

 
ПРИОРИТЕТ ІV: 

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

Предвидени финансови 
средства 

 
Срокове  

 
1. Повишаване на 
професионалната 
компетентност на 
специалистите, 
работещи с деца за 
ранно 
идентифициране и 
предотвратяване 
на риска от 
насилие. 
 

1.1. Провеждане на работни срещи между специалисти 
от различни институции с цел обсъждане и разписване 
на конкретни отговорности и начини на взаимодействие 
на работещите на местно ниво с деца, жертви на 
насилие. 

 
РУ „Полиция” гр. Исперих - 
Детска педагогическа стая, 
Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 
подпомагане”, КСУДС (Комплекс 
за социални услуги за деца и 
семейства), Община Исперих, 
МКБППМН, Училища, Комисия 
за защита от дискриминация, 
Детски заведения 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

регулярно, в 
рамките на 
годината 



 231 

 
2. Повишаване на 
обществената 
чувствителност с 
цел намаляване на 
броя на децата, 
жертви на насилие. 

2.1. Популяризиране на ненасилствените, позитивни и 
зачитащи мнението на децата методи за отглеждане, 
образование и повишаване информираността сред 
децата, относно тяхното право на закрила от всички 
форми на насилие. 

 
Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 
подпомагане”, КСУДС (Комплекс 
за социални услуги за деца и 
семейства), Педагогически 
съветници и психолози, 
МКБППМН, Община Исперих, 
Комисия за защита от 
дискриминация, Детски 
заведения 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

До края на 
2015 г. 

 
3. Повишаване на 
обществената 
информираност по 
отношение на 
проблемите и 
опасностите за 
децата при работа 
в интернет. 

3.1. Провеждане на кампания с ученици за 
предоставяне на информация за правилата за 
безопасно използване на интернет. 

 
Община Исперих, Специалисти 
по информационни технологии, 
Педагогически съветници и  
психолози 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
3.2. Извършване на тематична проверка за спазване на 
здравните изисквания към компютърните и интернет 
зали в община Исперих, продължителността на работа 
с компютрите и недопускане на малолетни деца след 
21.00 часа и на непълнолетни след 22.00 часа без 
родителски надзор. 
 

 
Община Исперих, РЗИ гр. 
Разград (Регионална здравна 
инспекция), инспектор Детска 
педагогическа стая - РУ 
„Полиция” гр. Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

До края на 
2015 г. 

 
4. Развиване на 
програми и услуги, 
насочени към 
превенция на 
насилието и 
възстановяване и 
реинтеграция на 
деца, жертви на 
насилие. 

4.1. Осигуряване на достъп до здравни грижи, 
психологическа подкрепа и безплатна правна помощ на 
деца и семейства, жертви на насилие или трафик, чрез 
ползване на различни социални услуги в общността. 

 
 
Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 
подпомагане”, КСУДС (Комплекс 
за социални услуги за деца и 
семейства), НПО, Работещи по 
проблемите на деца, жертви на 
насилие, Община Исперих, 
Комисия за защита от 
дискриминация 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 
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4.2. Повишаване на информираността за 
функционирането на Координационния механизъм на 
територията на община Исперих – чрез сайта на 
община Исперих 
 
 

Община Исперих 
 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

до края на 
2015 г. 

 
5. Повишаване 
осведомеността, 
ангажираността и 
чувствителността 
на широката 
общественост, на 
децата и на техните 
семейства към 
случаите на 
насилие и 
злоупотреба с деца. 

5.1. Провеждане на информационни кампании и 
инициативи за превенция на насилието, злоупотребата 
и други форми на експлоатация на деца. Изработване 
и разпространение на информационни материали по 
превенция на насилието на различни целеви групи – 
деца, родители и професионалисти, работещи с деца. 
 
 
 
 

 
Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 
подпомагане”, КСУДС (Комплекс 
за социални услуги за деца и 
семейства), 
Педагогически съветници и 
психолози, РУ „Полиция” гр. 
Исперих – Детска педагогическа 
стая, МКБППМН, Община 
Исперих, Комисия за защита от 
дискриминация 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

донорски програми 

до края на 
2015 г. 

5.2. Осъществяване на целенасочена превантивна 
дейност по Националната програма „Работа на 
полицията в училище”. 

 
РУ  „Полиция”  гр. Исперих – 
Детска педагогическа стая, 
Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 
подпомагане”, Община Исперих 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

5.3. Разпространение на информационни материали за 
трафика на хора и начините на предпазване и 
възможностите за оказване на помощ на жертви на 
трафик. 

РУ „Полиция”  гр. Исперих, 
Педагогически съветници и 
психолози, Община Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 
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6. Оптимизиране на 
комуникацията 
между 
институциите за 
адекватна и 
своевременна 
подкрепа на дете в 
риск. 

 
6.1. Своевременно подаване на информация получена 
в РЗИ към личните лекари и работещите в здравни 
заведения за дете в риск, с оглед повишаване на 
вниманието им при оказване на медицинското 
обслужване. Заостряне на вниманието на ОПЛ и 
медицинските специалисти и сигнализиране на 
съответните органи при установяване на дете в риск. 
Оказване на своевременна помощ. 
 

РЗИ, Община Исперих, 
Дирекция „Социално 
подпомагане” , ОПЛ 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2015 г. 

 
                                                                                                                                  ПРИОРИТЕТ V: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА ДЕТЕТО 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  

 
1. Създаване на 
възможности за 
увеличаване броя 
на децата, 
участващи в 
различни спортни, 
културни, 
развлекателни 
дейности, клубове 
по интереси и други 
занимания в 
свободното време. 

1.1. Разкриване на кръжоци, клубове по интереси, 
школи и др. за развитие уменията на талантливи деца 
и ученици в областта на изкуствата, спорта, науката  и 
информационните технологии.  
 

Учебни заведения, НПО 
(волейболен клуб, клуб по 

колоездене), Читалища 
 
 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 
 

 2015 г. 
 
 
 
 

 
1.2. Подкрепа и съдействие от страна на община 
Исперих на участието и изявите на общинските 
училища за организиране на извънкласни дейности и 
форми в свободното време на деца и ученици. 
 

 
Община Исперих, Училища, 

Читалище, НПО 
 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 
 

постоянен, 
през 

уч.година 
 
 

 1.3. Подкрепа и съдействие от страна на община 
Исперих на участието и изявите на общинските 
училища, участници в Национална програма. 

Община Исперих, РИО, Училища финансиране от МОН 

 
постоянен, 

през 
уч. година 
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2. Насърчаване на 
деца   с изявени 
дарби. 

 
2.1. Финансово подпомагане  и стимулиране на деца с 
изявени дарби чрез отпускане на стипендии и 
еднократно финансово подпомагане по Програмата на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2015 г.  
 

Община Исперих, Дирекция 
„Социално подпомагане” 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

постоянен 
през 

годината 

 
2.2. Насърчаване на творческите заложби и 
потребности на децата, осигуряване на възможности  и 
условия за постъпване в спортни училища и училища 
по изкуствата. 
 

Община Исперих, Читалища 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

постоянен 
през 

годината 

 
2.3. Стимулиране на творческите заложби на децата 
чрез осигуряване на възможност за изяви на местно, 
регионално и национално ниво. 
 

Община Исперих, Читалища 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

постоянен 
през 

годината 

 
3. Подкрепа на 
изграждането на 
ученически спортни 
клубове с оглед 
подобряване на 
извънкласната и 
извънучилищна 
спортна дейност. 
 

3.1. Участие в дейности, заложени в Националния 
спортен календар, участия в ученически игри. 
 
 
 

Община Исперих 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

постоянен 
през 

годината 
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ТОЧКА 17 

Докладна записка от Илиян Дочков Дочков – заместник Кмет на Община Исперих. 

Относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 

Исперих за 2016 г. 

 

 

 Гюнел  Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Заповядайте г-н Дочков. 

 

      Илиян Дочков Дочков – заместник Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Община Исперих работи активно за развитие на социалните услуги и показва 

ангажираност и последователност в действията си по отношение на нуждите и 

потребностите на децата и уязвимите групи. 

В тази връзка на основание чл. 36 от ППЗСП бе изготвена и приета с Решение № 

333, Протокол №58/ 10.06.11 г. на Общински съвет – Исперих, Общинска стратегия за 

развитие на социалните услуги в община Исперих /2011-2015 г./.  

Съгласно чл. 19, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, за изпълнение на 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги, ежегодно Общински съвет 

приема годишен план за развитие на социалните услуги на общинско ниво, който е 

неразделна част към Общинската стратегия.  

Годишния план съдържат дейностите, които ще бъдат изпълнявани през 

следващата календарна година. Той цели да разработи цялостен модел на планиране, 

развиване и предоставяне на социални услуги на общинско ниво, насочен към 

подобряване на достъпа до качествени социални услуги, повишаване на ефективността 

и ефикасността на системата за социални услуги. 

 

 Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

 Благодаря г-н заместник кмет. 

 Въпроси, предложения, становища. 

 Няма. 

      Моля председателите на постояните комисии за становища. 

            Становището на ПК по “ Финанси и бюджет” от проведеното съвместно 

заседание с ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие,   с ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.  след разглеждане на докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 5 членния състав на комисията излиза със становище подкрепя докладната 

записка и същата да  бъде включена в дневния ред на заседанието.  

           Становището на ПК по “Стопански дейности и европейско развитие  от 

проведеното съвместно заседание с ПК по „ Финансии и бюджет‖,  ПК по „ Законост и 

обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖   в  Общински съвет Исперих на 27.04.2015 от 

14.00ч.    след разглеждане на докладната с 6 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-

не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя докладната 

записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

            Становището на ПК по “ Законност и обществен ред от проведеното 

съвместно заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, ПК по 
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―Образование, култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖     към Общински съвет Исперих 

на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на докладната с 5 гласа „за‖, „против‖-не,  

„въздържали се‖-не, от 7 членния състав на комисията излиза със становище  подклепя 

докладната записка и същата да бъде включена в дневния ред на заседанието. 

         Становището на ПК по “ Социални дейности и здравеопазване” от 

проведеното заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ―Образование, 

култура и туризъм‖ и  ПК по ― ПУКИ‖ на 27.04.2015г. от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

    Становището на ПК по “Образование, култура и туризъм” от проведеното 

съвместно  заседание с ПК по „Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и 

европейско развитие, ПК по „ Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности 

и здравеопазване‖, ПК по ― ПУКИ‖  на 27.04.2015 от 14.00ч. след разглеждане на 

докладната с 4 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

        Становището на ПК по “ ПУКИ от проведеното съвместно заседание с ПК по 

„Финансии и бюджет‖, ПК по ―Стопански дейности и европейско развитие, ПК по „ 

Законост и обществен ред‖, ПК по ― Социални дейности и здравеопазване‖, на ПК по 

―Стопански дейности и европейско развитие” ПК по ―Образование, култура и туризъм‖  

към  Общински съвет Исперих на 27.04.2015г. от 14.00ч.  след разглеждане на 

докладната с 3 гласа „за‖, „против‖-не,  „въздържали се‖-не, от 5 членния състав на 

комисията излиза със становище  подклепя докладната записка и същата да бъде 

включена в дневния ред на заседанието. 

 Благодаря на председателите. 

Ако няма въпроси предлагам да преминем към гласуване. 

 

 

 

    ЗА                                -       23 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 514 

 

С цел осигуряване на достъпни и качествени социални услуги в Община Исперих и на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 12,  от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално 

подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Исперих за 

2016 г. 
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2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предостави Годишен план за развитие  

на социалните услуги в Община Исперих за 2016 г. на Изпълнителния директор на 

Агенция за социално подпомагане чрез Регионална дирекция социално подпомагане в 

14-дневен срок от неговото приемане. 

 

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. 

 

4. Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му  

пред Административен съд – Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА  РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2016 г. 

 

 

№ Услуга Целеви групи Териториален 

Обхват 

Капацитет Основни дейности – 

фокус на услугата 

Местоположение Статус 

1. Център за 

обществена 

подкрепа 

/ЦОП/ 

 

Деца и семейства 

в риск, деца в риск 

от отпадане от 

училище, деца 

отпаднали от 

училище 

Исперих 40 Консултации, превенция 

на изоставяне, приемна 

грижа, реинтеграция в 

семейството, превенция 

на отпадане от 

образователния процес, 

подкрепа на семейството 

при отглеждане на детето, 

развиване на родителски 

капацитет, програми за 

репродуктивно и 

сексуално здраве.  

В КСУДС 

„Лудогорие‖ -

Исперих 

Налична 

2. Център за 

настаняване от 

семеен тип на 

деца/ младежи без 

увреждания 1  

 

Деца от 3 до 18 

години и младежи 

от 18 до 29 

години. 

 

 

 

 

Исперих 12 Социална услуга - 

резидентен тип. Услугата 

предлага комплекс от 

дейности, които се 

предоставят в среда 

близка до семейната за 

пълноценното израстване 

и развитие:  - на деца, 

лишени от родителска 

грижа, за които към 

момента на настаняването 

в него са изчерпани 

възможностите за 

връщане в биологичното 

семейство, настаняване 

В КСУДС 

„Лудогорие‖ -

Исперих  

Налична  
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при близки и роднини 

или приемно семейство;  

 - на младежи, за които не 

е възможно да бъдат 

подкрепени в 

семейството или да водят 

самостоятелен начин на 

живот. 

3. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца/ младежи без 

увреждания 2  

 

Деца от 3 до 18 

години и младежи 

от 18 до 29 

години. 

 

 

Исперих 12 Социална услуга - 

резидентен тип. Услугата 

предлага комплекс от 

дейности, които се 

предоставят в среда 

близка до семейната за 

пълноценното израстване 

и развитие:  - на деца, 

лишени от родителска 

грижа, за които към 

момента на настаняването 

в него са изчерпани 

възможностите за 

връщане в биологичното 

семейство, настаняване 

при близки и роднини 

или приемно семейство;  

 - на младежи, за които не 

е възможно да бъдат 

подкрепени в 

семейството или да водят 

самостоятелен начин на 

живот. 

В КСУДС 

„Лудогорие‖ -

Исперих  

Налична  
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4. Преходно жилище 

 

Младежи, на 

които предстои 

напускане на 

институцията 

ДДЛРГ или 

резидентна услуга 

Исперих 12 Подготовка на младежите 

за самостоятелен начин 

на живот. 

В КСУДС 

„Лудогорие‖ -

Исперих  

Налична  

5. Дом за деца 

лишени от 

родителска грижа 

 

Грижа за деца от 3 

до 18 години  

Исперих 18 Грижа за деца, лишени от 

семейна среда и/или 

подкрепа на деца и 

родители за подобряване 

на връзките  между тях и 

за създаване на 

предпоставки за връщане 

в симейството; 

Реинтеграция на детето в 

семейството; Превенция 

на трайното изоставане. 

гр. Исперих Налична 

6. „Домашен 

социален 

патронаж”- 

общинска дейност 

Лица на/над 

трудоспособна 

възраст; Лица с 

трайно намалена 

работоспособност 

над 71% ЕР на 

ТЕЛК; Деца до 18 

г. с намалена 

възможност за 

социална 

адаптация, 

определена от 

РЕЛК/ЦЕЛК 

Исперих 

 

170 

 

Доставяне на храна по 

домовете; Поддържане 

хигиената в жилищните 

помещения; Съдействие 

за изготвяне на 

документи за снабдяване 

с материали през 

отоплителния сезон; 

Помощ при общуването и 

поддържане на социални 

контакти, Занимания в 

дома и извън него; 

Битови услуги и др. 

гр. Исперих Налична  
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7. Обществена 

трапезария 

Лица и семейства 

с ниски доходи 

или липса на 

такива 

Исперих 90 Осигуряване на храна  гр. Исперих Налична 

8. НП „Асистенти за 

хора с 

увреждания”  - 

Дейност „Личен 

асистент” 

услуга в 

общността с 

доставчик  

Д ”СП” 

Лица и деца с 

трайни 

увреждания, с 

тежки 

здравословни 

състояния, които 

не могат или са 

много затруднени 

да се обслужват 

сами 

Исперих 30 Осигуряване на грижи в 

семейна среда на лица и 

деца, нуждаещи се от 

постоянно обгрижване в 

ежедневието си, 

предоставяне на 

алтернативен избор за 

професионално развитие 

на семействата, в които 

има лице с трайно 

увреждане. 

 

гр. Исперих Налична към 

Д‖СП‖  

9. „Личен асистент” 

по Проект „Нови 

възможности за 

грижа” 

Хора с 

увреждания с 

ограничения или 

невъзможност за 

самообслужване; 

Хора над 65 

години с  

ограничения или в 

невъзможност за 

самообслужване; 

Семейства на деца 

с увреждания; 

Самотноживеещи 

тежко болни лица. 

 

Исперих 

 

100 

 

Осигуряване на грижи в 

семейна среда на лица и 

деца, нуждаещи се от 

постоянно обгрижване в 

ежедневието си, 

предоставяне на 

алтернативен избор за 

професионално развитие 

на семействата, 

 в които има лице с 

трайно увреждане. 

 

Община Исперих 

 

Налична  
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10. Център за 

настаняване от 

семеен тип за деца 

и младежи с 

увреждания 

 Деца и младежи 

увреждания 

Исперих 12 + 2 Осигуряване среда близка 

до семейната.  

 град Исперих 

 

Налична 

11. Дневен център за 

деца с 

увреждания 

Деца  с 

увреждания 

Исперих 48 Консултиране, дневна 

грижа, рехабилитация, 

логопедична помощ, 

информиране и обучение, 

специализирани 

медицински грижи.  

В КСУДС 

„Лудогорие‖ -

Исперих 

Налична 

12. Дневен център за 

възрастни хора с   

увреждания 

Лица с 

увреждания 

 

Исперих 20 Комплекс от дейности, 

които създават условия за 

цялостно обслужване 

през деня, свързани с 

предоставяне на храна, 

задоволяване на 

ежедневните, здравните, 

образователните и 

рехабилитационни 

потребности, както и 

потребностите от 

организация на 

свободното време и 

личните контакти. 

град Исперих 

 

За разкриване 

по проект 

13. Защитено 

жилище за хора с 

физически 

увреждания 

Възрастни и 

самотно живеещи 

хора с физически 

уврежзания 

Исперих 15 Осигуряване на грижа за 

възрастни  

и самотно живеещи хора  

с физически увреждания 

с цел  предотвратяване 

настаняването им в 

специализирана 

град Исперих 

 

За разкриване 

по проект 
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институция. 

14. Център за 

временно 

настаняване 

Лица без дом в 

неравностойно 

социално 

положение  

Исперих 

 

15 Услуга от резидентен тип 

насочена към оказване на 

индивидуална подкрепа, 

целяща ограничаването 

на социалната изолация, в 

която се намират лицата. 

Дейностите са насочени 

към създаване на условия 

за социални контакти, 

битово и трудово 

устройване.   

Община Исперих 

 

За разкриване 

по проект 

15. Център за 

настаняване от 

семеен тип на 

възрастни хора с 

физически 

увреждания  

Възрастни хора с 

физически 
увреждания  

Исперих 

 

15 Комплекс от дейности, 

които създават условия за 

цялостно обслужване 

през деня, свързани с 

предоставяне на храна, 

задоволяване на 

ежедневните, здравните, 

образователните и 

рехабилитационни 

потребности, както и 

потребностите от 

организация на 

свободното време и 

личните контакти.  

Община Исперих 

 

За разкриване 

по проект 
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16. Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

стари хора 

Възрастни хора Исперих 

 

15 Комплекс от  социални 

дейности задоволяващи 

основните жизнени 

потребности на лицата 

чрез подходящи грижи. 

Община Исперих 

 

За разкриване 

по проект 

17. „Домашен 

помощник” - 

услуга в 

общността по ОП 

“РЧР” 

 

Лица с различни 

видове 

увреждания, 

чиито 

ограничения от 

здравословен 

характер ги 

поставят в 

изолация или 

невъзможност 

сами да 

организират 

дейности от 

ежедневието си; 

Самотно живеещи 

възръстни хора, 

които не са в 

състояние сами да 

организират бита 

си  и да 

поддържат 

хигиената в                             

дома си. 

Исперих 

 

60 Приготвяне на храна, 

помощ при хранене; 

Помощ за поддържане на 

личната хигиена; 

Поддържане на хигиената 

в жилищните помещения 

обитавани от 

обгрижваните лица, 

пазаруване, извършване 

на плащания за битови 

услуги и др. 

Община Исперих За разкриване 

по проект 

18. Звено „Майка и 

бебе” 

Бременни жени и 

майки в риск да 

изоставят децата 

си. 

Исперих 10  Социална услуга в 

общността, която 

предоставя временно 

настаняване до 6 месеца 

град Исперих За разкриване 

по проект 
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на бременни жени и 

майки в риск да изоставят 

децата си, насърчава 

родителската 

привързаност, подпомага 

младите майки чрез 

социално, 

психологическо и 

юридическо 

консултиране и подкрепа. 
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ТОЧКА 18 

Разглеждане на отчетите на читалищата  на територията на община Исперих за 

осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл.26а, ал.2 на 

Закона за Народните читалища за 2014 година. 

Докладва: Илиян Дочков Дочков – заместник Кмет на Община Исперих. 

  

             Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

             Заповядайте г-н Дочков. 

 

             Илиян Дочков Дочков – заместник Кмет на Община Исперих. 

             Отчетите на всички НЧ се представиха навреме. Те са за сведение. Предлагам 

Общински съвет – Исперих да приеме отчетите за дейността на читалищата в Община 

Исперих за 2014 година. 

 

              Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

              Благодаря г-н Дочков. 

              Моля общинските съветници ако са съгласни да преминем към гласуване. 

 

 

   ЗА                                -       23 

                                                                                   ПРОТИВ                    -         0 

                                                                                   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ     -         0 

           ПРИЕМА СЕ 

 

Общински съвет – Исперих прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 515 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал. 5 от Закона за 

народните читалища, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Общински съвет Исперих приема отчетите за дейността на читалищата в 

Община Исперих  и за изразходваните от бюджета средства през 2014 година 

 

НЧ „Н.Й.Вапцаров 1964‖ с. Малко Йонково 

НЧ „ Просвета – 1956Г‖ с. Средоселци 

НЧ „Развитие – 1928г‖ с. Лудогорци 

НЧ „ Нов живот 1940г.‖ с. Конево 

НЧ „Светлина 1939‖ с. Яким Груево 

НЧ „ Съзнание 1891‖ – Исперих 

НЧ „ Васил Левски 1927‖ с. Бърдоква 

НЧ „ Просвета – 1920‖ с. Старо селище 

НЧ „ Васил Левски – 1936г‖ с. Печеница 

НЧ „ Пробида 1927‖ с. Китанчево 

НЧ „ наука 1937‖ с. Тодорово 

НЧ „ Назъм Хикмет 1959г.‖ с. Къпиновци 

НЧ „ Пробуда 1927 – Йонково‖ с. Йонково 
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ТОЧКА 21 

Разни. 

 

                Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

                Желаещи да вземат отношение по тази точка. 

                Заповядайте г-жо Митева. 

                Росица Митева – общински съветник от  ПП „ГЕРБ”. 

                В момента е сезона на кърлежите, предприети ли са някакви мерки и по точно 

ще се пръска ли? 

 

                Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

                Заповядайте г-н Дочков. 

                 

                Илиян Дочков – заместник Кмет на Община Исперих. 

                На 18.04.2015г. фирма от Разград  извърши пръскането на посочените терени. 

                 

                Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

                Други желаещи. 

                Заповядайте г-н Вутов. 

 

               Венелин Вутов – Председател на ПК по „ Образование, култура и 

туризъм”. 

               На заседание на постояните комисии отпадна докладната за почитен 

гражданин. Разбрах, че д-р Заргар- Управител на „МБАЛ – Исперих‖ е визирал 

документите си за българско гражданство.  Питането ми е дали ако направим 

предложение на следващото заседание за почитен гражданин да предложим д.р Заргар 

няма да му помогнем  да му се даде българско гражданство. 

Второто ми питане е към Кмета на Община Исперих. 

Ремонтните дейности по проект „ Воден цикъл‖ щяха да почнат през март. Остава 

малко време до края на годината ще успеят ли фирмите да свършат ремонта? 

Има ли план откъде ще се почнат ремонтните работи? 

 

                Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

                Заповядайте г-н Кмет. 

 

                Бейсим Басри – Кмет на Община Исперих. 

               Всички процедури и документи са готови и след празниците фирмите започват 

да копаят. Искаме само търпение от гражданите защото навсякадей ще бъде разкопано 

и това ще доведе до дисконфорта на населението. 

Що се отнася до сроковете фирмите са дали своето уверение, че сроковете ще се спазят. 

 

                Гюнел Мюсреф – Председател на Общински съвет – Исперих. 

                Други въпроси. 

                Няма. 

                Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното редовно заседание на  

Общински съвет Исперих проведено на 30.04.2015г. 
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          Благодаря на всички общински съветници за присъствието. 

 

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

администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един който остава 

за архива на Общински съвет Исперих. 

 

                                                                     

Председател:  

                                                                          / Гюнел Мюсреф/ 

                                    

                                                                        Протоколист:  

                                                                                                          / Сейде Султанова / 
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