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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 40 
 

от проведено  редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

25.01.2018 година 
 

 

Днес 25.01.2018 г. от 14.00 часа   се проведе редовно заседание на  Общински съвет  

Исперих.  

  

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

 

Заседанието е насрочено  по реда на чл. 23, ал. 4, т. 1, и чл. 40, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейноста на Общински съвет Исперих. 

За участие в заседанието са се регистрирали 22 общински съветници. Отсъстват 

общинските съветници Сали Мехмед и Сибел Джелил, Турхан Ибрям, Бейти Руфад, Ерол 

Юмер, Метин Шефкет, Екатерина Димитрова. На заседанието присъства Кмета на Община 

Исперих  и кметовете на кметства и кметски наместник на с. Конево. 

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

Общински съвет Исперих. 

  

 Въпроси, мнения, предложения по проекто дневния ред? 

 Няма. 

 Колеги преминаваме към гласуване на предварително обявения  дневен ред на 

днешното заседание. 

 

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 22 22 0 0 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

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

 Относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление  за 2017 год. 
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2. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост  за 2018 год. 

 

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

 Относно: Определяне предназначението, броя, вида и местонахождението на 

жилищата – собственост на община Исперих за 2018 год. 

 

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

 Относно: Определяне на началните месечни наемни цени на общинските жилища 

 

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

 Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани поземлени 

имоти, находящи се в с. Бърдоква, с.Лъвино, с. Белинци, с.Подайва и  с.Райнино, община 

Исперих 

 

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

 Относно: Учредяване право на ползване за устройване на 41 броя пчелни семейства 

върху част от общински поземлен имот №000114 за срок от 10 години 

 

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

 Относно: Одобряване на ПУП –  ПП за Реконструкция на довеждащ водопровод, от 

ПС “Лудогорци” в ПИ № 000 040 до напорен водоем  с. Лудогорци в ПИ № 000 088, Землище 

с.Лудогорци, ЕКАТТЕ 24 116 

 

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

 Относно: Изменение и допълнение  на  Наредбата  за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Исперих 

 

9. Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

 Относно: Приемане на проект на Наредба №31 за охрана и опазване на 

селскостопанското имущество 

 

           10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  

 

        11. Разни.   

 

 

 

 

 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление  за 2017 год. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 
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Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

В изпълнение на задълженията по чл.66а от Закона за общинската собственост, чл. 9, 

ал.3 от Наредба  №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на община Исперих, Кметът на общината ежегодно предоставя на Общинския 

съвет отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление. 

Предлагам на Вашето внимание Годишен отчет за състоянието, управлението и 

разпореждането с общинската собственост и резултатите от нейното управление през 

2017год. Отчетът съдържа информация за извършеното от Общинската администрация по 

актуването и деактуването на общинските имоти, отдаване на общински недвижими имоти 

под наем и разпоредителни действия с общински имоти. Подробно са описани осъществените 

през отчетния период сделки и постъпилите в Общината приходи. 

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет-Исперих да вземе следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 

На основание чл.21, ал1, т.8, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската 

собственост и съгласно чл. 9, ал.3 от Наредба  №27 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Исперих 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ 

 1.Приема отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното 

управление за 2017 год. по Приложение 1. 

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

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането и. 

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

Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс. 

 

                                Приложение 1 

 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С 
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2017 год.  

 

 В изпълнение на задълженията по чл.66а от Закона за общинската собственост, чл. 9, 

ал.3 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на община Исперих, Кметът на общината най- малко един път в годината 

предоставя на Общинския съвет отчет за състоянието на общинската собственост и резултати 

от нейното управление по видове и категории обекти. Настоящият отчет анализира 

управлението и разпореждането с общинско имущество при община Исперих за периода 

01.01.2017 год. до 31.12.2017 год.  

 Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017год. 

бе приета с Решение № 261 по Протокол № 24 от 19.01.2017год.  и  актуализирана с Решение 

№312 по Протокол №28 от 27.04.2017год. на ОбС-Исперих, Решение № 372 по Протокол № 

33 от 27.07.2017г. и Решение № 389 по Протокол №35 от 27.09.2017год. 

През месец юли 2017год. е представен на Общински съвет - Исперих междинен отчет 

за изпълнение на Годишната програма. 
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През отчетната 2017 година са организирани и проведени следните тръжни процедури: 

 През месец януари е проведен търг за продажба на 3 поземлени имоти в 

гр.Исперих, един търг за отстъпване право на строеж в гр. Исперих и един търг за отдаване 

под наем на  5 броя дворни места в с.Делчево, с.Лъвино и с.Голям Поровец. 

 През месец март е проведен търг за продажба на 3 броя дворни места в 

с.Бърдоква и с.Печеница. 

 През месец април е проведен търг за продажба на един поземлен имот в 

с.Райнино. 

 През месец май е проведен търг за продажба на 2 броя поземлени имоти в 

гр.Исперих и с.Духовец. 

 През месец юни е проведен търг за отдаване под наем на 2 броя дворни места в 

с.Лъвино и с.Райнино, търг за продажба на 2 броя застроени поземлени имоти в с.Делчево и 

с.Духовец, търг за продажба на сграда в с.Белинци и търг за отдаване под наем на 4 броя 

земеделски имоти в с.Лудогорци и с.Подайва. 

 През месец юли е проведен търг за продажба на сграда в с.Вазово. 

 През месец август е проведен търг за продажба на 7 броя поземлени имоти в 

с.Белинци и с.Йонково и търг за продажба на един имот в с.Духовец. 

 През месец септември е проведен търг за продажба на застроен имот в с.Малко 

Йонково и търг за продажба на 3 броя поземлени имоти в с.Къпиновци, с.Бърдоква и 

с.Подайва. 

 През месец октомври е проведен търг за отдаване под наем на пасище в 

с.Вазово, търг за продажба на един поземлен имот в с.Свещари, търг за продажба на сграда в 

с.Вазово, 2 броя застроени имоти в с.Духовец и с.Малко Йонково, търг за отдаване под наем 

на орехи в с.Райнино и търг за продажба на два застроени поземлени имоти в гр.Исперих. 

 През месец ноември е проведен търг за продажба на 2 броя поземлени имоти в 

с.Тодорово и с.Малко Йонково. 

 

Отчетът включва следните основни раздели: 

 

I. Състояние на общинската собственост – съставените актове за общинска 

собственост през 2017 год. са общо 218  броя, като: 

-актове за публична общинска собственост - 19 броя 

- актове за частна общинска собственост – 199 броя  

  Броят на отписаните актове за общинска собственост през отчетния период са общо 33 

броя, като имотите са отписани поради  отпаднала необходимостта те да са общинска 

собственост на основание извършени разпоредителни сделки, представени документи за 

собственост и др. 

 

II.Управление на недвижими имоти – публична общинска собственост.  
  

1. В изпълнение на Решение № 394 по Протокол № 35 от 27.09.2017год. на ОбС-Исперих  

е сключен Договор за наем  №182 от 24.11.2017од.  за наемане на 152 броя трайни 

насаждения /орехи/, находящи се на пътна отсечка с.Вазово – с.Райнино. 

 

2.В изпълнение на Решение № 415 по Протокол № 36 от 26.10.2017год. на ОбС-Исперих  

е сключен Договор за наем  №175 от 14.11.2017год. между община Исперих и Сдружение с 

нестопанска цел „Спортен клуб по тенис на маса Исперих“ за предоставяне на помещения в 

сграда № 4 в гр. Исперих, ул. „Алеко Константинов“. 

 

III.Управление и отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост. 

1.Безвъзмездно управление -  с Решение № 426 по Протокол № 37 от 30.11.2017год. на 

ОбС – Исперих са предоставени помещения в гр.Исперих на Министерството на земеделието 



 5 

и храните за осъществяване на дейността на Общинска служба по земеделие – Исперих. 

 

2.Общински помещения, отдадени под наем – към 31.12.2017год. постъпилите приходи 

от наеми на общински помещения са в размер на 138 836,54 лева. Към м.декември 2017год. 

действащите договори за помещения са 38 броя  и договори за лекарски кабинети – 14 броя.  

 

3.Общински терени, отдадени под наем – постъпилите приходи от тези наеми през 

отчетната година са в размер на 29 126,51 лева. Към м.декември 2017год. действащите 

договори за общински терени  са 22 броя.   

 

4.Наем на общински жилища –   Към м.декември 2017год. действащите договори са 22 

броя,  в процес на настаняване са двама наематели  и две общински жилища са свободни. 

Годишните приходи от този вид са в размер на 20 615 лева. 

 

6.Такси за ползване на  Общински пазар – постъпленията са в размер на 53 025 лева.  

 

7.Такси от общински пазар за издаване на разрешения   в размер на 2 466 лева. 

 

8.Такси за тротоарна площ – постъпленията са в размер на 5 203,30 лева. През отчетната 

година са сключени 9 броя целогодишни договори и 25 сезонни договори. 

 

 IV. Управление на земеделски имоти и дворни места - от наем земеделски земи 

постъпленията през годината са в размер на  236 516 лева. 

 

 1. Отдаване под наем на дворни места - действащи през годината са общо 48 броя  

договори за наем на дворни места и общия годишен приход от тях е в размер на 3 884 лева. 

 

2.Отдаване под наем на маломерни земеделски имоти – с Решение №299 по Протокол 

№27 от 16.03.2017г. на ОбС-Исперих се определиха условията за отдаване под наем на този 

вид земеделски имоти. Съгласно законовите разпоредби те се отдават под наем за срок от 

една година без провеждане на тръжни процедури. През отчетната година при общо 390 броя 

маломерни имоти се сключиха договори за 56 броя имоти.  Постъпилите приходи са в размер 

на 2 590,79 лева. 

  

3.Отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване Трайни насаждения – с 

Решение №298 по Протокол № 27 от 16.03.2017год. се определи начина за отдаване на тези 

имоти. И при тях съгласно законовите разпоредби отдаването под наем става без тръжни 

процедури, освен ако в определените срокове за един и същи имот не постъпят две заявления 

за наемане. От общо 31 броя имоти се сключиха само 2 договори за наем. Постъпилите 

приходи са в размер на 730 лева. 

  

4.Отдаване под аренда на земеделски имоти . 

      - С решение №281 по Протокол №26 от 16.02.2017г. на ОбС –Исперих се отдаде за срок от 

15 год. земеделски имот № 61875.10.243 по кадастралната карта на с.Райнино с площ 

5 423кв.м.   

- С Решение № 387 по Протокол №35 от 27.09.2017г. на ОбС-Исперих се отдадоха за срок 

от 35 год. земеделски имоти в с.Малък Поровец и се сключи договор за аренда за 92 броя 

земеделски имоти с обща площ 120,101 дка.   

      -С решение №421 по Протокол №37 от 30.11.2017г. на ОбС –Исперих се отдаде за срок от 

15 год. земеделски имот № 000047 по плана на с.Конево с площ 22,001 дка.   

-С Решение № 420 по Протокол №37 от 30.11.2017г. на ОбС-Исперих се отдадоха за срок 

от 15 год. земеделски имоти в с.Свещари и се сключи договор за аренда за 9 броя земеделски 
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имоти. 

 

5. Замяна на поземлени имоти. 

- С цел разширяване на гробищния парк в с.Подайва се прие Решение № 385 по Протокол 

№ 35 от 27.09.2017год. на ОбС –Исперих за замяна на пет общински поземлени имоти с имот 

– собственост на Църковно настоятелство с.Подайва. 

-С цел разширяване на гробищния парк в с.Китанчево се прие Решение № 410 по 

Протокол № 36 от 26.10.2017год. на ОбС –Исперих за замяна на един общински поземлен 

имот с имот – собственост на Джамийско мюсюлманско настоятелство с.Китанчево. 

И по двете процедури договорите за замяна са в процес на изготвяне и подписване. 

 

        6.Отдаване под наем на пасища, мери – с Решение № 277 по Протокол № 26 от 

16.02.2017г. на ОбС – Исперих се определиха условията за отдаване под наем на общински 

имоти с начин на трайно ползване пасища, мери като през отчетната година са сключени 

нови 22 броя договори, прекратени са 9 броя договори и анексирани   27 броя договори за 

наем и общият размер на приходите, постъпили през отчетната година са в размер на 

63 699,24 лева. 

  

 7.Отдаване под наем на общински пътища – За селскостопанската 2016/2017 год. въз 

основа на списък  от Областна Дирекция „Земеделие“ – Разград и Решение № 

268/19.01.2017год. на ОбС – Исперих  през 2017год. са сключени 4 броя договори за 8,818 

дка. Постъпилите наеми са в размер на 246,90 лева. 

 

8.Отдаване под наем на земеделски земи- действащите през 2017год. договори за тези 

земи са 251 броя, като през годината са прекратени 5 броя договори. Общият размер на 

приходите е в размер на 165 365,07 лева. 

 

V.Управление на общинския горски фонд. – с Решение №278 по Протокол №26 от 

16.02.2017год. на ОбС-Исперих се определиха условията за провеждане на тръжна процедура 

за ползване на маркирана дървесина от общински гори по обекти, като същите приключиха 

както следва: 

-За обект №1 се сключи договор №109 от  24.07.2017г.   на стойност 44 772 лева без ДДС. 

-За обект №2 се сключи договор №83 от 22.06.2017г.  на стойност 69 346 лева без ДДС. 

-За обект №3 се сключи договор №82 от 21.06.2017г    на стойност 79 180 лева без ДДС. 

Общият размер на очакваните приходи от управлението на общинския горски фонд е в 

размер на 193 298 лева. Постъпленията се реализират през различните месеци в зависимост 

от извършената сеч. От сключените договори през 2016г. и 2017г. през отчетната година 

са постъпили 263 736,55 лева.   

 

VI.Разпореждане с имоти и вещи – частна общинска собственост. 

В изпълнение на Решения на Общински съвет –Исперих през отчетната 2017год. за 

реализирани следните разпоредителни сделки: 

1. На Министерството на здравеопазването са дарени части от сградата на МБАЛ-

Исперих, представляващи обособени части – помещения с обща площ 311,30 кв.м за 

реконструкция и модернизация на съществуващ Филиал за спешна медицинска помощ. 

Сключен е Договор за дарение на 03.01.2017год.  

2.Продажба на незастроен поземлен имот №32874.201.19 с начин на трайно ползване За 

друг обществен обект, комплекс с площ 5681 кв.м с местонахождение гр.Исперих, ул. 

„Лудогорие“ по кадастралната карта на промишлена зона гр.Исперих. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 36 282 лева без ДДС. 

 3.Продажба на незастроен поземлен имот №32874.201.291 с начин на трайно ползване За 

складова база с площ 2446 кв.м с местонахождение гр.Исперих, ул. „Първа“ по кадастралната 
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карта на промишлена зона гр.Исперих. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 14 202 лева без ДДС. 

4.Продажба на незастроен поземлен имот №32874.201.292 с начин на трайно ползване За 

складова база с площ 977 кв.м с местонахождение гр.Исперих, ул. „Първа“ по кадастралната 

карта на промишлена зона гр.Исперих. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 6 090 лева без ДДС. 

5.Отстъпено право на строеж за построяване на масивна едноетажна нежилищна сграда с 

площ 315,00 кв.м в УПИ I, квартал 78 по регулационния план на гр.Исперих. 

 Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 9 672,10 лева без ДДС. 

6.Продажба на 452 кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел  VI-

9, квартал 1 по регулационния план на с.Яким Груево. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 068 лева без ДДС. 

7.Продажба на незастроен поземлен имот III-336, квартал 44 с начин на трайно ползване 

Дворно място с площ 871 кв.м с местонахождение с.Тодорово, ул. „Тимок“ №2 по 

регулационния план на с.Тодорово. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 894 лева без ДДС. 

8.Продажба на незастроен поземлен имот V-43, квартал 8 с начин на трайно ползване За 

обществено застрояване с площ 740 кв.м с местонахождение с.Бърдоква, ул. „Хан Крум“ № 

19 по регулационния план на с.Бърдоква. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 545,10 лева без ДДС. 

9.Продажба на 45 кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел  I-369, 

квартал 28 по регулационния план на с.Лъвино. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 168,30 лева без ДДС. 

10.Продажба на незастроен поземлен имот VI-80, квартал 12 с начин на трайно ползване 

За жилищно застрояване с площ 652 кв.м с местонахождение с.Бърдоква, ул. „Арда“ № 10 по 

регулационния план на с.Бърдоква. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 364 лева без ДДС. 

11.Продажба на 463 кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел  I-

139, квартал 17 по регулационния план на с.Яким Груево. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 069 лева без ДДС. 

12. Продажба на незастроен поземлен имот ХVI-2856, квартал 15 с начин на трайно 

ползване За други цели с площ 45 кв.м с местонахождение гр.Исперих, ул. „Васил Левски“ по 

регулационния план на гр.Исперих. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 966 лева без ДДС. 

13.Продажба на незастроен поземлен имот №61875.33.321 с начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни нужди с площ 1171 кв.м с местонахождение с.Райнино, ул. 

„Пирин“ №14 по кадастралната карта на с.Райнино. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 688 лева без ДДС. 

14. Продажба на застроен поземлен имот IХ, квартал 11 с начин на трайно ползване За 

обществено застрояване с площ 812 кв.м с местонахождение с.Делчево, ул. „Лудогорие“ по 

регулационния план на с.Делчево. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 3 108,10 лева без ДДС. 

15. Продажба на незастроен поземлен имот №03472.40.340 с начин на трайно ползване 

Ниско застрояване с площ 1130 кв.м с местонахождение с.Белинци, ул. „Дунав“ по 

кадастралната карта на с.Белинци. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 397 лева без ДДС. 

16. Продажба на незастроен поземлен имот IV-1002, квартал 16 с начин на трайно 

ползване За Други цели с площ 2743 кв.м с местонахождение с.Йонково, ул. „Владая“   по 

регулационния план на сЙонково. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 6 231 лева без ДДС. 

17. Продажба на незастроен поземлен имот №24150.501.529 с начин на трайно ползване 

Нива с площ 2428 кв.м с местонахождение с.Духовец по кадастралната карта на с.Духовец. 
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Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 428 лева без ДДС. 

18.Продажба на незастроен поземлен имот IV-53, квартал 8 с начин на трайно ползване 

За жилищно застрояване с площ 1023 кв.м с местонахождение с.Бърдоква, ул. „Бузлуджа“ 

№14 по регулационния план на с.Бърдоква. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 218 лева без ДДС. 

19. Продажба на незастроен поземлен имот №65650.7.29 с начин на трайно ползване 

Нива с площ 1170 кв.м с местонахождение с.Свещари по кадастралната карта на с.Свещари. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 936 лева без ДДС. 

20.Продажба на сграда №10015.111.201.3 с начин на трайно ползване Сграда за търговия 

с площ 191 кв.м с местонахождение с.Вазово, ул. „Александър Стамболийски“ по 

кадастралната карта на с.Вазово. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 7 610 лева без ДДС. 

21.Продажба на урегулиран поземлен имот XII-207, квартал 62 и сгради   с начин на 

трайно ползване За обществено застрояване  с площ   1832 кв.м с местонахождение 

гр.Исперих, ул. „Алеко Константинов“ по регулационния план на гр.Исперих. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 88 222 лева без ДДС. 

22.Продажба на урегулиран поземлен имот VIII-730, квартал 59 и сгради   с начин на 

трайно ползване За жилищно застрояване  с площ  807 кв.м с местонахождение с.Малко 

Йонково, ул. „Шипка“  №11 по регулационния план на с.Малко Йонково. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 6 782  лева без ДДС. 

23.Продажба на ½ част от метална сглобяема барака отреден за Обществено застрояване 

с площ 60 кв.м с местонахождение гр.Исперих, ул. „Пирин“ № 1А по регулационния план на 

гр.Исперих. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 8 445,40 лева без ДДС. 

24.Продажба на поземлен имот №32874.201.288 и сгради с начин на трайно ползване За 

друг вид производствен, складов обект с площ 4400  кв.м с местонахождение гр.Исперих, 

ул.“Лудогорие“ по кадастралната карта на гр.Исперих. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 123 600 лева без ДДС. 

25.Продажба на урегулиран поземлен имот VI-846, квартал 77 и сгради   с начин на 

трайно ползване Дворно място с площ  604 кв.м с местонахождение с.Малко Йонково, ул. 

„Христо Ботев“ по регулационния план на с.Малко Йонково. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 372  лева без ДДС. 

26.Продажба на незастроен  поземлен имот III-361, квартал 14   с начин на трайно 

ползване За жилищно застрояване с площ  795 кв.м с местонахождение с.Тодорово, ул. 

„Арда“ по регулационния план на с.Тодорово. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 809  лева без ДДС. 

Общият размер на приходите от продажби на общински активи през отчетната 

година е в размер 333 167 лева 

 

VII.Имоти, предоставени за безвъзмездно право на ползване. 

1. На Министерството на здравеопазването е предоставен прилежащ терен към сграда № 

3 с площ 170 кв.м за безвъзмездно право на ползване. 

Сключен е договор за безвъзмездно право на ползване на 08.08.2017год. 

 

2.Върху част от поземлен имот №000065 с площ 2 дка е предоставено безвъзмездно право 

на ползване за устройване на пчелни семейства. 

Сключен е договор за безвъзмездно право на ползване на 08.06.2017год. 

 

3.За поземлен имот №001046 в с.Йонково и поземлен имот №018020 в с.Лудогорци е 

учредено безвъзмездно право на ползване на „Мюсюлманско изповедание“ гр.София. 

Сключен е договор за безвъзмездно право на ползване на 19.07.2017год. 
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VIII.Общински обекти, предоставени на концесия.- на концесия е отдаден само един 

водоем  в гр. Исперих, като годишния наем е в размер на 2 760 лева. 

 

Заключение: 

Рекапитулацията за приходите от управлението и разпореждането с общинско имущество 

на община Исперих през 2017год. е както следва: 

 

-Наеми и такси в размер на 249 272,35 лева 

 

-Приходи от продажби  в размер на  333 167 лева 

 -Наеми от земи и гори в размер на 500 252,55 лева 

-Наем от концесии в размер на 2 760 лева 

 

Общ размер на приходите- 1 085 451,90 лева  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-жо Митева, като председател на водеща комисия. 

 

 Росица Митева - Председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 22.01.2018 г. от 15.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Хюсеин, като председател на участваща комисия. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

22.01.2018 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Сюлейман , като председател на участваща комисия. 
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 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 22.01.2018 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

                                            Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- жо Димитрова , като председател на участваща комисия. 

 

 Екатерина Димитрова - Председател на ПК по  " Образование, култура, спорт и 

туризъм"  

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на 

23.01.2018 г. от 10.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Мюсреф, като председател на участваща комисия. 

 

 Гюнел Мюсреф - Председател на ПК по  " Социални дейности и здравеопазване " 

 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване ” проведено на 23.01.2018 

г. от 10.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да  се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Нурула, като председател на участваща комисия. 

 Хамди Нурула -  Председател на ПК по  " ПУКИ" 

 На заседание ПК по „ ПУКИ” проведено на 22.01.2018 г. от 15.00 часа, след  

разглеждането на докладната записка.                                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 За протокола да бъде отразено, че в залата влезе г-жа Екатерина Димитрова и броя 

на присъстващите общински съветници в момента е 23. 

 

 Откривам дискусията по докладната записка и проекто решенията. 

 Има ли желаещи? 

 Няма. 

 Моля, колеги да преминем към гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  25.01.2018 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

 

  Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление  за 2017 год. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД     

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР     

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ     

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За     П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  
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         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 23 23 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 452 

   

На основание чл.21, ал1, т.8, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската 

собственост и съгласно чл. 9, ал.3 от Наредба  №27 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Исперих 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ 

 1.Приема отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното 

управление за 2017 год. по Приложение 1. 

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

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането и. 

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

Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс. 

 

Приложение 1 

 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С 
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2017 год.  

 

 В изпълнение на задълженията по чл.66а от Закона за общинската собственост, чл. 9, 

ал.3 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на община Исперих, Кметът на общината най- малко един път в годината 

предоставя на Общинския съвет отчет за състоянието на общинската собственост и резултати 

от нейното управление по видове и категории обекти. Настоящият отчет анализира 

управлението и разпореждането с общинско имущество при община Исперих за периода 

01.01.2017 год. до 31.12.2017 год.  

 Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017год. 

бе приета с Решение № 261 по Протокол № 24 от 19.01.2017год.  и  актуализирана с Решение 

№312 по Протокол №28 от 27.04.2017год. на ОбС-Исперих, Решение № 372 по Протокол № 

33 от 27.07.2017г. и Решение № 389 по Протокол №35 от 27.09.2017год. 

През месец юли 2017год. е представен на Общински съвет - Исперих междинен отчет 

за изпълнение на Годишната програма. 

През отчетната 2017 година са организирани и проведени следните тръжни процедури: 

 През месец януари е проведен търг за продажба на 3 поземлени имоти в 

гр.Исперих, един търг за отстъпване право на строеж в гр. Исперих и един търг за отдаване 

под наем на  5 броя дворни места в с.Делчево, с.Лъвино и с.Голям Поровец. 

 През месец март е проведен търг за продажба на 3 броя дворни места в 
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с.Бърдоква и с.Печеница. 

 През месец април е проведен търг за продажба на един поземлен имот в 

с.Райнино. 

 През месец май е проведен търг за продажба на 2 броя поземлени имоти в 

гр.Исперих и с.Духовец. 

 През месец юни е проведен търг за отдаване под наем на 2 броя дворни места в 

с.Лъвино и с.Райнино, търг за продажба на 2 броя застроени поземлени имоти в с.Делчево и 

с.Духовец, търг за продажба на сграда в с.Белинци и търг за отдаване под наем на 4 броя 

земеделски имоти в с.Лудогорци и с.Подайва. 

 През месец юли е проведен търг за продажба на сграда в с.Вазово. 

 През месец август е проведен търг за продажба на 7 броя поземлени имоти в 

с.Белинци и с.Йонково и търг за продажба на един имот в с.Духовец. 

 През месец септември е проведен търг за продажба на застроен имот в с.Малко 

Йонково и търг за продажба на 3 броя поземлени имоти в с.Къпиновци, с.Бърдоква и 

с.Подайва. 

 През месец октомври е проведен търг за отдаване под наем на пасище в 

с.Вазово, търг за продажба на един поземлен имот в с.Свещари, търг за продажба на сграда в 

с.Вазово, 2 броя застроени имоти в с.Духовец и с.Малко Йонково, търг за отдаване под наем 

на орехи в с.Райнино и търг за продажба на два застроени поземлени имоти в гр.Исперих. 

 През месец ноември е проведен търг за продажба на 2 броя поземлени имоти в 

с.Тодорово и с.Малко Йонково. 

 

Отчетът включва следните основни раздели: 

 

II. Състояние на общинската собственост – съставените актове за общинска 

собственост през 2017 год. са общо 218  броя, като: 

-актове за публична общинска собственост - 19 броя 

- актове за частна общинска собственост – 199 броя  

  Броят на отписаните актове за общинска собственост през отчетния период са общо 33 

броя, като имотите са отписани поради  отпаднала необходимостта те да са общинска 

собственост на основание извършени разпоредителни сделки, представени документи за 

собственост и др. 

 

II.Управление на недвижими имоти – публична общинска собственост.  
  

1. В изпълнение на Решение № 394 по Протокол № 35 от 27.09.2017год. на ОбС-Исперих  

е сключен Договор за наем  №182 от 24.11.2017од.  за наемане на 152 броя трайни 

насаждения /орехи/, находящи се на пътна отсечка с.Вазово – с.Райнино. 

 

2.В изпълнение на Решение № 415 по Протокол № 36 от 26.10.2017год. на ОбС-Исперих  

е сключен Договор за наем  №175 от 14.11.2017год. между община Исперих и Сдружение с 

нестопанска цел „Спортен клуб по тенис на маса Исперих“ за предоставяне на помещения в 

сграда № 4 в гр. Исперих, ул. „Алеко Константинов“. 

 

III.Управление и отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост. 

1.Безвъзмездно управление -  с Решение № 426 по Протокол № 37 от 30.11.2017год. на 

ОбС – Исперих са предоставени помещения в гр.Исперих на Министерството на земеделието 

и храните за осъществяване на дейността на Общинска служба по земеделие – Исперих. 

 

2.Общински помещения, отдадени под наем – към 31.12.2017год. постъпилите приходи 

от наеми на общински помещения са в размер на 138 836,54 лева. Към м.декември 2017год. 

действащите договори за помещения са 38 броя  и договори за лекарски кабинети – 14 броя.  
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3.Общински терени, отдадени под наем – постъпилите приходи от тези наеми през 

отчетната година са в размер на 29 126,51 лева. Към м.декември 2017год. действащите 

договори за общински терени  са 22 броя.   

 

4.Наем на общински жилища –   Към м.декември 2017год. действащите договори са 22 

броя,  в процес на настаняване са двама наематели  и две общински жилища са свободни. 

Годишните приходи от този вид са в размер на 20 615 лева. 

 

6.Такси за ползване на  Общински пазар – постъпленията са в размер на 53 025 лева.  

 

7.Такси от общински пазар за издаване на разрешения   в размер на 2 466 лева. 

 

8.Такси за тротоарна площ – постъпленията са в размер на 5 203,30 лева. През отчетната 

година са сключени 9 броя целогодишни договори и 25 сезонни договори. 

 

 IV. Управление на земеделски имоти и дворни места - от наем земеделски земи 

постъпленията през годината са в размер на  236 516 лева. 

 

 1. Отдаване под наем на дворни места - действащи през годината са общо 48 броя  

договори за наем на дворни места и общия годишен приход от тях е в размер на 3 884 лева. 

 

2.Отдаване под наем на маломерни земеделски имоти – с Решение №299 по Протокол 

№27 от 16.03.2017г. на ОбС-Исперих се определиха условията за отдаване под наем на този 

вид земеделски имоти. Съгласно законовите разпоредби те се отдават под наем за срок от 

една година без провеждане на тръжни процедури. През отчетната година при общо 390 броя 

маломерни имоти се сключиха договори за 56 броя имоти.  Постъпилите приходи са в размер 

на 2 590,79 лева. 

  

3.Отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване Трайни насаждения – с 

Решение №298 по Протокол № 27 от 16.03.2017год. се определи начина за отдаване на тези 

имоти. И при тях съгласно законовите разпоредби отдаването под наем става без тръжни 

процедури, освен ако в определените срокове за един и същи имот не постъпят две заявления 

за наемане. От общо 31 броя имоти се сключиха само 2 договори за наем. Постъпилите 

приходи са в размер на 730 лева. 

  

4.Отдаване под аренда на земеделски имоти . 

      - С решение №281 по Протокол №26 от 16.02.2017г. на ОбС –Исперих се отдаде за срок от 

15 год. земеделски имот № 61875.10.243 по кадастралната карта на с.Райнино с площ 

5 423кв.м.   

- С Решение № 387 по Протокол №35 от 27.09.2017г. на ОбС-Исперих се отдадоха за срок 

от 35 год. земеделски имоти в с.Малък Поровец и се сключи договор за аренда за 92 броя 

земеделски имоти с обща площ 120,101 дка.   

      -С решение №421 по Протокол №37 от 30.11.2017г. на ОбС –Исперих се отдаде за срок от 

15 год. земеделски имот № 000047 по плана на с.Конево с площ 22,001 дка.   

-С Решение № 420 по Протокол №37 от 30.11.2017г. на ОбС-Исперих се отдадоха за срок 

от 15 год. земеделски имоти в с.Свещари и се сключи договор за аренда за 9 броя земеделски 

имоти. 

 

5. Замяна на поземлени имоти. 

- С цел разширяване на гробищния парк в с.Подайва се прие Решение № 385 по Протокол 

№ 35 от 27.09.2017год. на ОбС –Исперих за замяна на пет общински поземлени имоти с имот 
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– собственост на Църковно настоятелство с.Подайва. 

-С цел разширяване на гробищния парк в с.Китанчево се прие Решение № 410 по 

Протокол № 36 от 26.10.2017год. на ОбС –Исперих за замяна на един общински поземлен 

имот с имот – собственост на Джамийско мюсюлманско настоятелство с.Китанчево. 

И по двете процедури договорите за замяна са в процес на изготвяне и подписване. 

 

        6.Отдаване под наем на пасища, мери – с Решение № 277 по Протокол № 26 от 

16.02.2017г. на ОбС – Исперих се определиха условията за отдаване под наем на общински 

имоти с начин на трайно ползване пасища, мери като през отчетната година са сключени 

нови 22 броя договори, прекратени са 9 броя договори и анексирани   27 броя договори за 

наем и общият размер на приходите, постъпили през отчетната година са в размер на 

63 699,24 лева. 

  

 7.Отдаване под наем на общински пътища – За селскостопанската 2016/2017 год. въз 

основа на списък  от Областна Дирекция „Земеделие“ – Разград и Решение № 

268/19.01.2017год. на ОбС – Исперих  през 2017год. са сключени 4 броя договори за 8,818 

дка. Постъпилите наеми са в размер на 246,90 лева. 

 

8.Отдаване под наем на земеделски земи- действащите през 2017год. договори за тези 

земи са 251 броя, като през годината са прекратени 5 броя договори. Общият размер на 

приходите е в размер на 165 365,07 лева. 

 

V.Управление на общинския горски фонд. – с Решение №278 по Протокол №26 от 

16.02.2017год. на ОбС-Исперих се определиха условията за провеждане на тръжна процедура 

за ползване на маркирана дървесина от общински гори по обекти, като същите приключиха 

както следва: 

-За обект №1 се сключи договор №109 от  24.07.2017г.   на стойност 44 772 лева без ДДС. 

-За обект №2 се сключи договор №83 от 22.06.2017г.  на стойност 69 346 лева без ДДС. 

-За обект №3 се сключи договор №82 от 21.06.2017г    на стойност 79 180 лева без ДДС. 

Общият размер на очакваните приходи от управлението на общинския горски фонд е в 

размер на 193 298 лева. Постъпленията се реализират през различните месеци в зависимост 

от извършената сеч. От сключените договори през 2016г. и 2017г. през отчетната година 

са постъпили 263 736,55 лева.   

 

VI.Разпореждане с имоти и вещи – частна общинска собственост. 

В изпълнение на Решения на Общински съвет –Исперих през отчетната 2017год. за 

реализирани следните разпоредителни сделки: 

1. На Министерството на здравеопазването са дарени части от сградата на МБАЛ-

Исперих, представляващи обособени части – помещения с обща площ 311,30 кв.м за 

реконструкция и модернизация на съществуващ Филиал за спешна медицинска помощ. 

Сключен е Договор за дарение на 03.01.2017год.  

2.Продажба на незастроен поземлен имот №32874.201.19 с начин на трайно ползване За 

друг обществен обект, комплекс с площ 5681 кв.м с местонахождение гр.Исперих, ул. 

„Лудогорие“ по кадастралната карта на промишлена зона гр.Исперих. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 36 282 лева без ДДС. 

 3.Продажба на незастроен поземлен имот №32874.201.291 с начин на трайно ползване За 

складова база с площ 2446 кв.м с местонахождение гр.Исперих, ул. „Първа“ по кадастралната 

карта на промишлена зона гр.Исперих. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 14 202 лева без ДДС. 

4.Продажба на незастроен поземлен имот №32874.201.292 с начин на трайно ползване За 

складова база с площ 977 кв.м с местонахождение гр.Исперих, ул. „Първа“ по кадастралната 

карта на промишлена зона гр.Исперих. 
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Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 6 090 лева без ДДС. 

5.Отстъпено право на строеж за построяване на масивна едноетажна нежилищна сграда с 

площ 315,00 кв.м в УПИ I, квартал 78 по регулационния план на гр.Исперих. 

 Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 9 672,10 лева без ДДС. 

6.Продажба на 452 кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел  VI-

9, квартал 1 по регулационния план на с.Яким Груево. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 068 лева без ДДС. 

7.Продажба на незастроен поземлен имот III-336, квартал 44 с начин на трайно ползване 

Дворно място с площ 871 кв.м с местонахождение с.Тодорово, ул. „Тимок“ №2 по 

регулационния план на с.Тодорово. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 894 лева без ДДС. 

8.Продажба на незастроен поземлен имот V-43, квартал 8 с начин на трайно ползване За 

обществено застрояване с площ 740 кв.м с местонахождение с.Бърдоква, ул. „Хан Крум“ № 

19 по регулационния план на с.Бърдоква. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 545,10 лева без ДДС. 

9.Продажба на 45 кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел  I-369, 

квартал 28 по регулационния план на с.Лъвино. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 168,30 лева без ДДС. 

10.Продажба на незастроен поземлен имот VI-80, квартал 12 с начин на трайно ползване 

За жилищно застрояване с площ 652 кв.м с местонахождение с.Бърдоква, ул. „Арда“ № 10 по 

регулационния план на с.Бърдоква. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 364 лева без ДДС. 

11.Продажба на 463 кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел  I-

139, квартал 17 по регулационния план на с.Яким Груево. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 069 лева без ДДС. 

12. Продажба на незастроен поземлен имот ХVI-2856, квартал 15 с начин на трайно 

ползване За други цели с площ 45 кв.м с местонахождение гр.Исперих, ул. „Васил Левски“ по 

регулационния план на гр.Исперих. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 966 лева без ДДС. 

13.Продажба на незастроен поземлен имот №61875.33.321 с начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни нужди с площ 1171 кв.м с местонахождение с.Райнино, ул. 

„Пирин“ №14 по кадастралната карта на с.Райнино. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 688 лева без ДДС. 

14. Продажба на застроен поземлен имот IХ, квартал 11 с начин на трайно ползване За 

обществено застрояване с площ 812 кв.м с местонахождение с.Делчево, ул. „Лудогорие“ по 

регулационния план на с.Делчево. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 3 108,10 лева без ДДС. 

15. Продажба на незастроен поземлен имот №03472.40.340 с начин на трайно ползване 

Ниско застрояване с площ 1130 кв.м с местонахождение с.Белинци, ул. „Дунав“ по 

кадастралната карта на с.Белинци. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 397 лева без ДДС. 

16. Продажба на незастроен поземлен имот IV-1002, квартал 16 с начин на трайно 

ползване За Други цели с площ 2743 кв.м с местонахождение с.Йонково, ул. „Владая“   по 

регулационния план на сЙонково. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 6 231 лева без ДДС. 

17. Продажба на незастроен поземлен имот №24150.501.529 с начин на трайно ползване 

Нива с площ 2428 кв.м с местонахождение с.Духовец по кадастралната карта на с.Духовец. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 428 лева без ДДС. 

18.Продажба на незастроен поземлен имот IV-53, квартал 8 с начин на трайно ползване 

За жилищно застрояване с площ 1023 кв.м с местонахождение с.Бърдоква, ул. „Бузлуджа“ 

№14 по регулационния план на с.Бърдоква. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 218 лева без ДДС. 
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19. Продажба на незастроен поземлен имот №65650.7.29 с начин на трайно ползване 

Нива с площ 1170 кв.м с местонахождение с.Свещари по кадастралната карта на с.Свещари. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 936 лева без ДДС. 

20.Продажба на сграда №10015.111.201.3 с начин на трайно ползване Сграда за търговия 

с площ 191 кв.м с местонахождение с.Вазово, ул. „Александър Стамболийски“ по 

кадастралната карта на с.Вазово. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 7 610 лева без ДДС. 

21.Продажба на урегулиран поземлен имот XII-207, квартал 62 и сгради   с начин на 

трайно ползване За обществено застрояване  с площ   1832 кв.м с местонахождение 

гр.Исперих, ул. „Алеко Константинов“ по регулационния план на гр.Исперих. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 88 222 лева без ДДС. 

22.Продажба на урегулиран поземлен имот VIII-730, квартал 59 и сгради   с начин на 

трайно ползване За жилищно застрояване  с площ  807 кв.м с местонахождение с.Малко 

Йонково, ул. „Шипка“  №11 по регулационния план на с.Малко Йонково. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 6 782  лева без ДДС. 

23.Продажба на ½ част от метална сглобяема барака отреден за Обществено застрояване 

с площ 60 кв.м с местонахождение гр.Исперих, ул. „Пирин“ № 1А по регулационния план на 

гр.Исперих. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 8 445,40 лева без ДДС. 

24.Продажба на поземлен имот №32874.201.288 и сгради с начин на трайно ползване За 

друг вид производствен, складов обект с площ 4400  кв.м с местонахождение гр.Исперих, 

ул.“Лудогорие“ по кадастралната карта на гр.Исперих. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 123 600 лева без ДДС. 

25.Продажба на урегулиран поземлен имот VI-846, квартал 77 и сгради   с начин на 

трайно ползване Дворно място с площ  604 кв.м с местонахождение с.Малко Йонково, ул. 

„Христо Ботев“ по регулационния план на с.Малко Йонково. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 372  лева без ДДС. 

26.Продажба на незастроен  поземлен имот III-361, квартал 14   с начин на трайно 

ползване За жилищно застрояване с площ  795 кв.м с местонахождение с.Тодорово, ул. 

„Арда“ по регулационния план на с.Тодорово. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 809  лева без ДДС. 

Общият размер на приходите от продажби на общински активи през отчетната 

година е в размер 333 167 лева 

VII.Имоти, предоставени за безвъзмездно право на ползване. 

2. На Министерството на здравеопазването е предоставен прилежащ терен към сграда № 

3 с площ 170 кв.м за безвъзмездно право на ползване. 

Сключен е договор за безвъзмездно право на ползване на 08.08.2017год. 

 

2.Върху част от поземлен имот №000065 с площ 2 дка е предоставено безвъзмездно право 

на ползване за устройване на пчелни семейства. 

Сключен е договор за безвъзмездно право на ползване на 08.06.2017год. 

 

3.За поземлен имот №001046 в с.Йонково и поземлен имот №018020 в с.Лудогорци е 

учредено безвъзмездно право на ползване на „Мюсюлманско изповедание“ гр.София. 

Сключен е договор за безвъзмездно право на ползване на 19.07.2017год. 

 

VIII.Общински обекти, предоставени на концесия.- на концесия е отдаден само един 

водоем  в гр. Исперих, като годишния наем е в размер на 2 760 лева. 

 

Заключение: 

Рекапитулацията за приходите от управлението и разпореждането с общинско имущество 

на община Исперих през 2017год. е както следва: 
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-Наеми и такси в размер на 249 272,35 лева 

-Приходи от продажби  в размер на  333 167 лева 

 -Наеми от земи и гори в размер на 500 252,55 лева 

-Наем от концесии в размер на 2 760 лева 

 

Общ размер на приходите- 1 085 451,90 лева  

 

 

 

 

 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост  за 2018 год. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

С нормата на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общинския съвет е 

длъжен в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост да приеме 

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 и на бюджета. 

В настоящата програма не се предвиждат разходи за извършване на разпоредителни 

сделки с имоти – общинска собственост, тъй като в Наредба № 27 на Обс Исперих в 

хипотезата на чл.37, ал.4 и ал.5 е залегнало изискването, при разпореждане с имоти, 

физическите и юридическите лица закупили съответния имот, да заплащат режийни разноски 

в размер на 2 % върху стойността на имота, обект на продажбата, както и направените 

разходи по изготвянето и актуализирането на пазарната оценка.  

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от 

Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 от Наредба № 27 на ОбС  Исперих     

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

 1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2018 година. 

 

 2.Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 

за 2018 година да бъде публикувана на интернет  страницата на Община Исперих. 
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3. 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 четиринадесет дневен срок пред 

Административен съд Разград по реда на  АПК. 

 

ПРОЕКТ  ! 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ ПРЕЗ 2018 година 

 

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящата програма на Община Исперих за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост през 2018 год. включва: 

 1.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за    продажба.  В 

този раздел са включени следните видове имоти: 

 - дворни места с построени в тях нежилищни сгради; 

 - незастроени дворни места; 

 - ликвидиране на съсобственост; 

 - застроени дворни места; 

 - общински жилища; 

 - сгради; 

 -продажба на стояща дървесина на корен. 

   

 2.Описание на имотите, които общината има намерение да учреди вещни права – в 

този раздел са включени два имота, върху които да се учреди отстъпено право на строеж. 

  3.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне 

под наем и очакваните приходи. 

 

 ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА 
 

I.Продажба на дворно място с построените в тях нежилищни  сгради  на 

стойност  79 200  лева. 

1.Урегулиран поземлен имот VII-358, квартал 15 по регулационния план на с.Тодорово с 

площ 336 кв.м, ведно с построената в имота нежилищна сграда със застроена площ  92 кв.м 

при продажна цена в размер на 2 200 лева.  

 2.Застроен поземлен имот ХV-272, квартал 32 с площ 5 595 кв.м, ведно с построената в 

имота сграда  в с.Благоево при продажна цена в размер на 30 000 лева.  

      3.Поземлен имот № 24150.501.592 с площ 7 042 кв.м, ведно с построените в имота сгради 

по кадастралната карта на с.Духовец при продажна цена в размер на 47 000 лева.  

  

II.Продажба на незастроени дворни места на обща стойност 75 000 лева. 

 

1. Поземлен имот № 32874.201.267 в гр. Исперих с площ 6 291 кв.м при продажна цена 

в размер на 30 000 лева.   

 2.Поземлен имот №46913.120.397 по кадастралната карта на с.Малък Поровец с площ 

852 кв. м при продажна цена в размер на 1 800 лева. 

 3.Поземлен имот №46913.120.398 по кадастралната карта на с.Малък Поровец с площ 

922 кв. м при продажна цена в размер на 1 800 лева. 
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4.Поземлен имот №10015.111.135 по кадастралната карта на с.Вазово с площ 1186 кв. 

м при продажна цена в размер на 4 400 лева. 

5.Поземлен имот I-131, квартал 18 по регулационния план на с.Подайва с площ 945 кв. 

м при продажна цена в размер на 2 000 лева. 

6.Поземлен имот XIV, квартал 52 по регулационния план на с.Подайва с площ 608 кв. 

м при продажна цена в размер на 2 200 лева. 

7.Поземлен имот XV, квартал 52 по регулационния план на с.Подайва с площ 612 кв. м 

при продажна цена в размер на 2 200 лева. 

8.Поземлен имот I-6, квартал 75 по регулационния план на с.Подайва с площ 1040 кв. 

м при продажна цена в размер на 3 000 лева. 

9. Поземлен имот XIII, квартал 58 по регулационния план на с.Подайва с площ 1029 

кв. м при продажна цена в размер на 3 000 лева. 

10.Поземлен имот II-150, квартал 21 по регулационния план на с.Бърдоква с площ 

1586 кв. м при продажна цена в размер на 3 400 лева. 

11.Поземлен имот  №03472.40.343 по регулационния план на с.Белинци с площ 400 кв. 

м при продажна цена в размер на 6 000 лева. 

12. Поземлен имот  II-888 , кв.82 по регулационния план на с.Йонково с площ 844 кв. м 

при продажна цена в размер на 1 700 лева. 

13. Поземлен имот III-887 , кв.82 по регулационния план на с.Йонково с площ 1734 кв. 

м при продажна цена в размер на 3 500 лева. 

14.Незастроен поземлен имот XIII-79, квартал 35 по регулационния план на 

гр.Исперих  с площ  0,677 дка при цена 5 000 лева.  

15.Незастроен поземлен имот XV-2852, квартал 35 по регулационния план на 

гр.Исперих  с площ  0,677 дка при цена 5 000 лева.  

 

ІІІ.Ликвидиране на съсобственост с обща  стойност  2 400  лева.  

 1.Продажба на 500/1278 идеални части от ПИ № 24150.501.409 по кадастралната карта 

на с.Духовец при цена в размер на 600 лева. 

2. Продажба на 177/637 идеални части от УПИ VII-317, квартал 40 по регулационния 

план на с.Йонково при цена в размер на 400 лева. 

3. Продажба на 113/1073 идеални части от УПИ ХХХ-2314, квартал 9 по 

регулационния план на гр.Исперих при цена в размер на 230 лева. 

4. Продажба на 36/962 идеални части от УПИ I-444, квартал 31 по регулационния план 

на с.Подайва при цена в размер на 170 лева. 

5. Продажба на част от пл.№336, влизащ в състава на УПИ I-341, квартал 44 с площ 

440 кв.м по регулационния план на с.Тодорово на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ при цена в 

размер на 1 000 лева. 

 

ІV . Продажба на застроени дворни места с ОПС или законно построена в имота  

сграда на обща стойност  39 000  лева. 

1. Поземлен имот № 32874.201.20 в гр. Исперих с площ 5 368 кв.м при продажна цена 

в размер на 25 000 лева.   

 2. Поземлен имот № 37010.90.123 по кадастралната карта на с.Китанчево с площ 1 155 

кв.м при продажна цена в размер на 4 500 лева.   

3. Урегулиран поземлен имот VII, квартал 18 по регулационния план на гр. Исперих с 

площ 322 кв.м при продажна цена в размер на 1 000 лева.   

4. Урегулиран поземлен имот ХII, квартал 11 по регулационния план на с. Средоселци 

с площ 653 кв.м при продажна цена в размер на 1 300 лева.   

5.Урегулиран поземлен имот XXVIII-1361, квартал 139 по регулационния план на 

гр.Исперих с площ 762 кв.м при продажна цена в размер на 1 500 лева.   

6.Урегулиран поземлен имот VII-2279, квартал 18 по регулационния план на 

гр.Исперих с площ 322 кв.м при продажна цена в размер на 700 лева. 
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7.Урегулиран поземлен имот XIV-2708, квартал 208 по регулационния план на 

гр.Исперих с площ 481 кв.м при продажна цена в размер на 1 500 лева. 

8.Урегулиран поземлен имот X-2663, квартал 203 по регулационния план на 

гр.Исперих с площ 993 кв.м при продажна цена в размер на 3 500лева. 

 

   V. Продажба на общинско жилище на   стойност 3 200 лева. 

  1.Урегулиран поземлен имот ХII-370 в квартал 37 по регулационния план на 

с.Лудогорци с площ 1 440 кв.м, ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена 

площ 38 кв.м и пристройка със застроена площ 38 кв.м при продажна цена в размер на 3 200 

лева. 

 

VI.Продажба на сграда на стойност 3 900 лева . 

1.Масивна едноетажна сграда №03472.30.27.1 с начин на трайно предназначение Друг вид 

сграда за обитаване по кадастралната карта на с.Белинци със застроена площ 89 кв.м при 

продажна цена в размер на 3 900 лева.  

    

       VII.Продажба на стояща дървесина на корен от общински гори   на обща стойност  

306 000 лева.  

   

 ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНИ ПРАВА 

 

I.Имоти, върху които да се учреди право на строеж на обща стойност  35 000 лева. 

1.Отстъпено право на строеж в УПИ  I, кв.82 по регулационния план на гр.Исперих за 

построяване на едноетажна нежилищна  сграда със застроена площ 100 кв.м при прогнозна 

цена в размер на 25 500 лева.   

2. Отстъпено право на строеж в УПИ  V-2857, кв.131 по регулационния план на 

гр.Исперих за построяване на едноетажна нежилищна  сграда със застроена площ 90 .кв.м 

при прогнозна цена в размер на 9 500лева.  

3. Учредяване на право на ползване за устройване на 41 броя пчелни семейства върху 

част от общински поземлен имот № 000114 в землището на с.Йонково. 

 

 Общо приходи от продажби – 543 700 лева 

 

 ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ 

ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД  НАЕМ И ОЧАКВАНИТЕ 

ПРИХОДИ 

 

 1. Отдаване под наем на помещения – 140 000 лева 

2.Отдаване под наем на общински терени – 29 000 лева 

3. Отдаване под наем на тротоарни площи  - 5 000 лева 

4.Отдаване под наем на дворни места– 5 000 лева 

5.Отдаване под наем на жилища - 20 000 лева 

6.Отдаване под наем на земеделска земя в т.ч. полски пътища и пасища,мери   -300 000 

лева 

7. Приходи от отдаване на обекти на концесия – 2 760лева 

8. Приходи от такси Общински пазар и такси за издаване на разрешения – 60 000 лева 

  

 Общо приходи от наем – 561 760 лева 

     
 ОБЩО ПРИХОДИ – 1 105 460  лева 
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 2.Необходими разходи - за технически дейности  в размер на  4 000 лева 

  

ОБЩО РАЗХОДИ – 4 000 лева 

 

Настоящата годишна програма се приема на основание чл. 8, ал. 9, ал. 10 от Закона за 

общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 от Наредба № 27 на ОбС – Исперих.   

По своята същност тя е отворен документ и може да се променя и допълва през 

годината. 

Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост в община 

Исперих през 2018год. е публикувана на интернет страницата на община Исперих, обсъдена и 

приета от Общински съвет – Исперих по предложение на Кмета на община Исперих с 

Решение № .....по Протокол №......от ...........2018год. на ОбС – Исперих.   

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г- Хюсеин , като председател на водеща комисия. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

22.01.2018 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Митева, като председател на участваща комисия. 

 

 Росица Митева - Председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 22.01.2018 г. от 15.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Сюлейман , като председател на участваща комисия. 
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 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 22.01.2018 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

                                            Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- жо Димитрова , като председател на участваща комисия. 

 

 Екатерина Димитрова - Председател на ПК по  " Образование, култура, спорт и 

туризъм"  

 На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм ” проведено на 

23.01.2018 г. от 10.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Мюсреф, като председател на участваща комисия. 

 

 Гюнел Мюсреф - Председател на ПК по  " Социални дейности и здравеопазване " 

 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване ” проведено на 23.01.2018 

г. от 10.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Нурула, като председател на участваща комисия. 

 Хамди Нурула -  Председател на ПК по  " ПУКИ" 

 На заседание ПК по „ ПУКИ” проведено на 22.01.2018 г. от 15.00 часа, след  

разглеждането на докладната записка.                                  

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 
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 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Желаещи да взмат отношение по докладната записка и проекта за решение има ли? 

Заповядайте г-н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група на 

ДПС. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми г-н Кмет, 

 Искам да направя предложение по Годишната програма за управление и разпореждане 

с имоти общинска собственост за 2018 г., а именнно:  Второ римско – Продажба на 

незастроени дворни места на обща стойност 75 000 лева т. 11 – Поземлен имот № 

03472.40.343 по регулационния план на с. Белинци с площ 400 кв.м. при продажна цена в 

размер на 6 000 лв. да отпадне. След като се консултирахме с Кмета на с. Белинци същия ни 

каза, че този имот е отцепен от парко място / градинка, парк зелена площ/. Според мен 

смятам, че  щом тези места са отредени за паркоместа би трябвало да останат такива, а не да 

се продават с цел застрояване. Това са зелени площи за игра на децата. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Благодаря г-н Фераим. 

 Правите предложение да отпадне от Годишната програма имота по  т.11 от раздел ІІ. 

 Колеги други предложения. 

 Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

 Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание на постояната комисия по « Стопански дейности и европейско развитие» 

присъства и Кмета на с. Белинци постави този въпрос на вниманието ни и след като вземахме 

отношение по този въпрос се съгласи да остане имота в Годишната програма. Нека и Кмета 

на с. Белинци вземе отношение. 

 / В този момент Кмета на с. Белнци не е в залата/ 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Кмета на Община Исперих ще вземе ли отношение по този въпрос? 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Щом има такова предложение да не се включи в Годишната програма този имот 

съгласен съм. Това е терен, който бе поискан за търговска дейност от жител на селото.  

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Колеги преминаваме към гласуване на предложението направено от общинския 

съветник Зейти Фераим, а именнно: 

 т. 11 от Раздел ІІ – Поземлен имот № 03472.40.343 по регулационния план на с. 

Белинци с площ 400 кв.м. при продажна цена в размер на 6 000 лв. да отпадне. 
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         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 23 12 9 2 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Предложението направено от общинския съветник Зейти Фераим, а именнно: 

 т. 11 от Раздел ІІ – Поземлен имот № 03472.40.343 по регулационния план на с. 

Белинци с площ 400 кв.м. при продажна цена в размер на 6 000 лв. да отпадне от Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  за 2018 год. 

 НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 

 Преминаваме към гласуване на проекто решението на вносителя по докладна записка 

от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих, относно: Приемане на Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  за 2018 год. 

 Моля, колеги гласуваме. 

 

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 23 14 7 2 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 453 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от 

Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 от Наредба № 27 на ОбС  Исперих     

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

 1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2018 година. 

 

 2.Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 

за 2018 година да бъде публикувана на интернет  страницата на Община Исперих. 

 

3. 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 четиринадесет дневен срок пред 

Административен съд Разград по реда на  АПК. 
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ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ ПРЕЗ 2018 година 

 

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящата програма на Община Исперих за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост през 2018 год. включва: 

 1.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за    продажба.  В 

този раздел са включени следните видове имоти: 

 - дворни места с построени в тях нежилищни сгради; 

 - незастроени дворни места; 

 - ликвидиране на съсобственост; 

 - застроени дворни места; 

 - общински жилища; 

 - сгради; 

 -продажба на стояща дървесина на корен. 

   

 2.Описание на имотите, които общината има намерение да учреди вещни права – в 

този раздел са включени два имота, върху които да се учреди отстъпено право на строеж. 

  3.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне 

под наем и очакваните приходи. 

 

 ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА 
 

I.Продажба на дворно място с построените в тях нежилищни  сгради  на 

стойност  79 200  лева. 

1.Урегулиран поземлен имот VII-358, квартал 15 по регулационния план на с.Тодорово с 

площ 336 кв.м, ведно с построената в имота нежилищна сграда със застроена площ  92 кв.м 

при продажна цена в размер на 2 200 лева.  

 2.Застроен поземлен имот ХV-272, квартал 32 с площ 5 595 кв.м, ведно с построената в 

имота сграда  в с.Благоево при продажна цена в размер на 30 000 лева.  

      3.Поземлен имот № 24150.501.592 с площ 7 042 кв.м, ведно с построените в имота сгради 

по кадастралната карта на с.Духовец при продажна цена в размер на 47 000 лева.  

  

II.Продажба на незастроени дворни места на обща стойност 75 000 лева. 

 

1. Поземлен имот № 32874.201.267 в гр. Исперих с площ 6 291 кв.м при продажна цена 

в размер на 30 000 лева.   

 2.Поземлен имот №46913.120.397 по кадастралната карта на с.Малък Поровец с площ 

852 кв. м при продажна цена в размер на 1 800 лева. 

 3.Поземлен имот №46913.120.398 по кадастралната карта на с.Малък Поровец с площ 

922 кв. м при продажна цена в размер на 1 800 лева. 

4.Поземлен имот №10015.111.135 по кадастралната карта на с.Вазово с площ 1186 кв. 

м при продажна цена в размер на 4 400 лева. 

5.Поземлен имот I-131, квартал 18 по регулационния план на с.Подайва с площ 945 кв. 

м при продажна цена в размер на 2 000 лева. 

6.Поземлен имот XIV, квартал 52 по регулационния план на с.Подайва с площ 608 кв. 

м при продажна цена в размер на 2 200 лева. 
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7.Поземлен имот XV, квартал 52 по регулационния план на с.Подайва с площ 612 кв. м 

при продажна цена в размер на 2 200 лева. 

8.Поземлен имот I-6, квартал 75 по регулационния план на с.Подайва с площ 1040 кв. 

м при продажна цена в размер на 3 000 лева. 

9. Поземлен имот XIII, квартал 58 по регулационния план на с.Подайва с площ 1029 

кв. м при продажна цена в размер на 3 000 лева. 

10.Поземлен имот II-150, квартал 21 по регулационния план на с.Бърдоква с площ 

1586 кв. м при продажна цена в размер на 3 400 лева. 

11.Поземлен имот  №03472.40.343 по регулационния план на с.Белинци с площ 400 кв. 

м при продажна цена в размер на 6 000 лева. 

12. Поземлен имот  II-888 , кв.82 по регулационния план на с.Йонково с площ 844 кв. м 

при продажна цена в размер на 1 700 лева. 

13. Поземлен имот III-887 , кв.82 по регулационния план на с.Йонково с площ 1734 кв. 

м при продажна цена в размер на 3 500 лева. 

14.Незастроен поземлен имот XIII-79, квартал 35 по регулационния план на 

гр.Исперих  с площ  0,677 дка при цена 5 000 лева.  

15.Незастроен поземлен имот XV-2852, квартал 35 по регулационния план на 

гр.Исперих  с площ  0,677 дка при цена 5 000 лева.  

 

ІІІ.Ликвидиране на съсобственост с обща  стойност  2 400  лева.  

 1.Продажба на 500/1278 идеални части от ПИ № 24150.501.409 по кадастралната карта 

на с.Духовец при цена в размер на 600 лева. 

2. Продажба на 177/637 идеални части от УПИ VII-317, квартал 40 по регулационния 

план на с.Йонково при цена в размер на 400 лева. 

3. Продажба на 113/1073 идеални части от УПИ ХХХ-2314, квартал 9 по 

регулационния план на гр.Исперих при цена в размер на 230 лева. 

4. Продажба на 36/962 идеални части от УПИ I-444, квартал 31 по регулационния план 

на с.Подайва при цена в размер на 170 лева. 

5. Продажба на част от пл.№336, влизащ в състава на УПИ I-341, квартал 44 с площ 

440 кв.м по регулационния план на с.Тодорово на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ при цена в 

размер на 1 000 лева. 

 

ІV . Продажба на застроени дворни места с ОПС или законно построена в имота  

сграда на обща стойност  39 000  лева. 

1. Поземлен имот № 32874.201.20 в гр. Исперих с площ 5 368 кв.м при продажна цена 

в размер на 25 000 лева.   

 2. Поземлен имот № 37010.90.123 по кадастралната карта на с.Китанчево с площ 1 155 

кв.м при продажна цена в размер на 4 500 лева.   

3. Урегулиран поземлен имот VII, квартал 18 по регулационния план на гр. Исперих с 

площ 322 кв.м при продажна цена в размер на 1 000 лева.   

4. Урегулиран поземлен имот ХII, квартал 11 по регулационния план на с. Средоселци 

с площ 653 кв.м при продажна цена в размер на 1 300 лева.   

5.Урегулиран поземлен имот XXVIII-1361, квартал 139 по регулационния план на 

гр.Исперих с площ 762 кв.м при продажна цена в размер на 1 500 лева.   

6.Урегулиран поземлен имот VII-2279, квартал 18 по регулационния план на 

гр.Исперих с площ 322 кв.м при продажна цена в размер на 700 лева. 

7.Урегулиран поземлен имот XIV-2708, квартал 208 по регулационния план на 

гр.Исперих с площ 481 кв.м при продажна цена в размер на 1 500 лева. 

8.Урегулиран поземлен имот X-2663, квартал 203 по регулационния план на 

гр.Исперих с площ 993 кв.м при продажна цена в размер на 3 500лева. 

 

   V. Продажба на общинско жилище на   стойност 3 200 лева. 
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  1.Урегулиран поземлен имот ХII-370 в квартал 37 по регулационния план на 

с.Лудогорци с площ 1 440 кв.м, ведно с построените в имота жилищна сграда със застроена 

площ 38 кв.м и пристройка със застроена площ 38 кв.м при продажна цена в размер на 3 200 

лева. 

 

VI.Продажба на сграда на стойност 3 900 лева . 

1.Масивна едноетажна сграда №03472.30.27.1 с начин на трайно предназначение Друг вид 

сграда за обитаване по кадастралната карта на с.Белинци със застроена площ 89 кв.м при 

продажна цена в размер на 3 900 лева.  

    

       VII.Продажба на стояща дървесина на корен от общински гори   на обща стойност  

306 000 лева.  

   

 ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНИ ПРАВА 

 

I.Имоти, върху които да се учреди право на строеж на обща стойност  35 000 лева. 

1.Отстъпено право на строеж в УПИ  I, кв.82 по регулационния план на гр.Исперих за 

построяване на едноетажна нежилищна  сграда със застроена площ 100 кв.м при прогнозна 

цена в размер на 25 500 лева.   

2. Отстъпено право на строеж в УПИ  V-2857, кв.131 по регулационния план на 

гр.Исперих за построяване на едноетажна нежилищна  сграда със застроена площ 90 .кв.м 

при прогнозна цена в размер на 9 500лева.  

3. Учредяване на право на ползване за устройване на 41 броя пчелни семейства върху 

част от общински поземлен имот № 000114 в землището на с.Йонково. 

 

 Общо приходи от продажби – 543 700 лева 

 

 ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ 

ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД  НАЕМ И ОЧАКВАНИТЕ 

ПРИХОДИ 

 

 1. Отдаване под наем на помещения – 140 000 лева 

2.Отдаване под наем на общински терени – 29 000 лева 

3. Отдаване под наем на тротоарни площи  - 5 000 лева 

4.Отдаване под наем на дворни места– 5 000 лева 

5.Отдаване под наем на жилища - 20 000 лева 

6.Отдаване под наем на земеделска земя в т.ч. полски пътища и пасища,мери   -300 000 

лева 

7. Приходи от отдаване на обекти на концесия – 2 760лева 

8. Приходи от такси Общински пазар и такси за издаване на разрешения – 60 000 лева 

  

 Общо приходи от наем – 561 760 лева 

     
 ОБЩО ПРИХОДИ – 1 105 460  лева 

 

 2.Необходими разходи - за технически дейности  в размер на  4 000 лева 

  

ОБЩО РАЗХОДИ – 4 000 лева 

 

Настоящата годишна програма се приема на основание чл. 8, ал. 9, ал. 10 от Закона за 

общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 от Наредба № 27 на ОбС – Исперих.   
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По своята същност тя е отворен документ и може да се променя и допълва през 

годината. 

Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост в община 

Исперих през 2018год. е публикувана на интернет страницата на община Исперих, обсъдена и 

приета от Общински съвет – Исперих по предложение на Кмета на община Исперих с 

Решение № 453 по Протокол № 40 от 25.01.2018 год. на ОбС – Исперих.   

 

 

 

 

 ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Определяне предназначението, броя, вида и местонахождението на 

жилищата – собственост на община Исперих за 2018 год. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 
 Уважаеми общински съветници, 

 

С Решение № 45 по Протокол № 8/25.02.2016год. Общински съвет  Исперих   определи 

предназначението на общинските жилища за 2016 год. След настъпилите промени през 

2016год. и 2017год. предлагаме на основание чл.42, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.4, ал.1 и ал.2 от 

Наредба №13 за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища, същите да се   категоризират в три 

основни групи: 

-жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – през 

2016год. техният брой е бил 22, като през същата година един апартамент  е продаден, а друг 

предлагаме да се замени с  ведомствен апартамент. 

-жилища за продажба чрез публичен търг – 1 брой 

-ведомствени жилища –  от общия броя 7 през 2016год.  един апартамент предлагаме да 

се замени с друг от жилища за настаняване под наем, а през 2016год. един апартамент  е 

продаден.  

     

       Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да приеме следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
За целесъобразно стопанисване на общинския жилищен фонд на община Исперих, на 

основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.4, ал.1 и ал.2 

от Наредба №13 за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища 

  

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема списък за предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските 

жилища за 2018 година – Приложение 1. 

                             

С П И С Ъ К 

ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО,  БРОЯ,  ВИДА  И  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА 

ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ЗА 2018 ГОДИНА 
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 І.Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.                                                                                                

№ Нас.място ЖК / улица Бл. Вх. Ет. Ап. Вид жилище 

1. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 1 Д 6 22 Гарсониера 

2. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 А 5 19 Гарсониера 

3. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 Д 2 5 Двустаен 

4. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 10 Б 5 13 Двустаен 

5. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 5 А 3 8 Гарсониера 

6. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 7 Б 5 39 Боксониера 

7. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 13 А 1 3 Гарсониера 

8. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 Б 5 14 Гарсониера 

9. Гр.Исперих Ул.“В.Левски“ Ливний А 1 3 Двустаен 

10. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 Б 3 8 Гарсониера 

11. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 Б 3 8 Двустаен 

12. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 В 5 16 Двустаен 

13. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 14 В 5 14 Двустаен 

14. Гр.Исперих  Ул. „Хан Аспарух“ 7 Б 3 31 Боксониера 

15. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 В 6 17 Двустаен 

16. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 9 А 1 2 Двустаен 

17. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 10 Б 5 15 Тристаен 

18. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 Д 6 13 Двустаен 

19. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 7 А 5 18 Боксониера  

20. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 7 А 5 19 Боксониера 

        

 

 ІІ.Жилище за продажба  чрез публичен търг  

№ Нас.място ЖК / улица № Вид жилище 

1. С.Лудогорци Ул. „Витоша“ 7 къща 

  

   ІІІ . Ведомствени жилища  

№ Нас.място ЖК / улица Бл. Вх. Ет. Ап. Вид жилище 

1. Гр.Исперих  Ул. „Хан Аспарух“ 3 Б 5 28 Двустаен 

2. Гр.Исперих  Ул. „Хан Аспарух“ 5 Б 4 26 Гарсониера 

3. Гр.Исперих  Ул. „Хан Аспарух“ 2 А 5 21 Боксониера 

4. Гр.Исперих  Ул. „Хан Аспарух“ 7 Б 4 35 Боксониера 

5. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 22 А 4 12А Гарсониера 

6. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 7 Г 1 2 Двустаен  

 

  2. 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 гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.                                                                                      

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, председателите на постоянните комисии за становище. 

 Заповядайте г-жо Митева, като председател на водеща комисия. 
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 Росица Митева - Председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 22.01.2018 г. от 15.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Сюлейман , като председател на участваща комисия. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 22.01.2018 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

                                            Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Мюсреф, като председател на участваща комисия. 

 

 Гюнел Мюсреф - Председател на ПК по  " Социални дейности и здравеопазване " 

 На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване ” проведено на 23.01.2018 

г. от 10.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Откривам дискусията по проекта за решение. 

 Има ли желаещи да вземат отношение? 

 Невиждам. 

 Колеги преминаваме към гласуване, което е поименнно. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  25.01.2018 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

 

  Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Определяне предназначението, броя, вида и местонахождението на 

жилищата – собственост на община Исперих за 2018 год. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД     

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР     

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ     

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За     П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

     

 

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 23 23 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 454 
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За целесъобразно стопанисване на общинския жилищен фонд на община Исперих, на 

основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.42, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.4, ал.1 и ал.2 

от Наредба №13 за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища 

  

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

2. Приема списък за предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските 

жилища за 2018 година – Приложение 1. 

                             

С П И С Ъ К 

ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО,  БРОЯ,  ВИДА  И  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА 

ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ЗА 2018 ГОДИНА 

 І.Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.                                                                                                

№ Нас.място ЖК / улица Бл. Вх. Ет. Ап. Вид жилище 

1. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 1 Д 6 22 Гарсониера 

2. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 А 5 19 Гарсониера 

3. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 Д 2 5 Двустаен 

4. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 10 Б 5 13 Двустаен 

5. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 5 А 3 8 Гарсониера 

6. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 7 Б 5 39 Боксониера 

7. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 13 А 1 3 Гарсониера 

8. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 Б 5 14 Гарсониера 

9. Гр.Исперих Ул.“В.Левски“ Ливний А 1 3 Двустаен 

10. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 2 Б 3 8 Гарсониера 

11. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 Б 3 8 Двустаен 

12. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 В 5 16 Двустаен 

13. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 14 В 5 14 Двустаен 

14. Гр.Исперих  Ул. „Хан Аспарух“ 7 Б 3 31 Боксониера 

15. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 В 6 17 Двустаен 

16. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 9 А 1 2 Двустаен 

17. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 10 Б 5 15 Тристаен 

18. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 5 Д 6 13 Двустаен 

19. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 7 А 5 18 Боксониера  

20. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 7 А 5 19 Боксониера 

        

 ІІ.Жилище за продажба  чрез публичен търг  

№ Нас.място ЖК / улица № Вид жилище 

1. С.Лудогорци Ул. „Витоша“ 7 къща 

  

   ІІІ . Ведомствени жилища  

№ Нас.място ЖК / улица Бл. Вх. Ет. Ап. Вид жилище 

1. Гр.Исперих  Ул. „Хан Аспарух“ 3 Б 5 28 Двустаен 

2. Гр.Исперих  Ул. „Хан Аспарух“ 5 Б 4 26 Гарсониера 

3. Гр.Исперих  Ул. „Хан Аспарух“ 2 А 5 21 Боксониера 

4. Гр.Исперих  Ул. „Хан Аспарух“ 7 Б 4 35 Боксониера 

5. Гр.Исперих Ул. „Хан Аспарух“ 22 А 4 12А Гарсониера 

6. Гр.Исперих ЖК „В.Априлов“ 7 Г 1 2 Двустаен  
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  2. 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 гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.       

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД   

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Определяне на началните месечни наемни цени на общинските жилища. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

                         

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.       

 Уважаеми общински съветници, 

 

 Съгласно чл.22 и чл.26 от Наредба № 13 за условията и реда за установяване 

жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища при 

Община Исперих наемните цени на общинските жилища се определят по цени, приети от 

Общинския съвет и се актуализират при промяна размера на минималната работна заплата. 

 През 2016г. с Решение №48 по Протокол №8 от 25.02.2016г. Общински съвет Исперих 

определи месечна наемна цена за 1 кв.м. полезна жилищна площ за общинските жилища в 

размер на 1,48 лв./кв.м. През 2017г. месечните наемни цени на жилищата не бяха 

актуализирани. 

 С постановление №316 от 20 декември 2017г. за определяне на нов размер на 

минималната работна заплата за страната Министерският съвет определя от 1 януари 2018г. 

нов размер на минималната месечна работна заплата за страната от 510 лева за пълен работен 

месец. 

 Предвид икономическите и демографските условия в нашата община и 

обстоятелството, че в общинските жилища са настанени предимно социално слаби семейства, 

считаме че увеличаването на месечните наемни цени ще бъде непосилно за техните 

финансови възможности и в същото време ще е в противоречие със социалната политика на 

Община Исперих. 

    

  Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните 

 

     Р Е Ш Е Н И Я :   

 

На основание чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА, чл.45а от  Закона за общинската 

собственост и чл.22 и чл.26 от Наредба № 13 за условията и реда за установяване жилищните 

нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища при Община 

Исперих  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
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І. Оставя без промяна от 1 януари 2018г. на месечната наемна цена за 1 кв.м. полезна 

жилищна площ за общинските жилища определена с Решение №48 по Протокол №8 от 

25.02.2016г. Общински съвет Исперих - в размер на 1,48 лв./кв.м. 

 

ІІ.  Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

ІІІ. Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Сюлейман , като председател на водеща комисия да изразите 

становището на комисията. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 22.01.2018 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

                                            Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Хюсеин, като председател на участваща комисия. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

22.01.2018 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Въпроси, предложения, мнения по проекта за решение имате ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  25.01.2018 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Определяне на началните месечни наемни цени на общинските жилища 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД     

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР     

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ     

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За     П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

     

 

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 23 23 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 455 
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На основание чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА, чл.45а от  Закона за общинската 

собственост и чл.22 и чл.26 от Наредба № 13 за условията и реда за установяване жилищните 

нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища при Община 

Исперих  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

   

І. Оставя без промяна от 1 януари 2018г. месечната наемна цена за 1 кв.м. полезна 

жилищна площ за общинските жилища определена с Решение №48 по Протокол №8 от 

25.02.2016г. Общински съвет Исперих - в размер на 1,48 лв./кв.м. 

 

ІІ.  Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

ІІІ. Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 
 

 ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани поземлени 

имоти, находящи се в с. Бърдоква, с.Лъвино, с. Белинци, с.Подайва и  с.Райнино, община 

Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми общински съветници, 

Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост поземлени имоти – частна 

общинска собственост могат да бъдат отдадени под наем за срок не по дълъг от 10 години 

след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Предложението ни е за 

осем имота, находящи се в с. Бърдоква, с.Лъвино, с. Белинци, с.Подайва и  с.Райнино  да се 

проведе публичен търг с явно наддаване като срока за отдаването им да е пет години.    

 Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да вземе следните 

 

             Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27  за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти; 

- определяне условията за отдаване под наем  на незастроени поземлени имоти. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
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I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 

5 (пет) години на следните поземлени имоти (дворни места),както следва: 

1. Урегулиран поземлен имот  II-150 (римско две тире сто и петдесет ) в квартал 21 

(двадесет и едно) отреден за  Жилищно застрояване   с площ 1,586 (едно цяло петстотин 

осемдесет и шест ) дка. с адрес с. Бърдоква, ул. „Мургаш“ №4 по регулационния план на 

селото, одобрен със Заповед № 209/28.05.2013год. на Кмета на община Исперих при граници 

на имота: север – УПИ I-149 от кв. 21; изток -ул. „Мургаш“; юг – УПИ III-151 и запад – УПИ 

VIII -129 и  УПИ IX от кв.21, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6002 от 

08.02.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.02.2016год.  

2.Урегулиран поземлен имот VIII-114 (римско осем тире сто и четиринадесет ) в 

квартал 17 (седемнадесет ) отреден за  Жилищно застрояване   с площ 1,535 (едно цяло 

петстотин тридесет и пет ) дка, с адрес с. Бърдоква, ул. „Вежен“  по регулационния план на 

селото, одобрен със Заповед № 209/28.05.2013год. на Кмета на община Исперих при граници 

на имота: север – УПИ IХ-115 от кв. 17; изток - УПИ VII-113; юг – ул. „Вежен“ и запад – 

улица, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6005 от 08.02.2016год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 09.02.2016год.  

3.Урегулиран поземлен имот   IХ-130 (римско девет тире сто и тридесет ) в квартал 18 

(осемнадесет ) отреден за  Жилищно застрояване   с площ 3,139 (три цяло сто тридесет и 

девет ) дка, с адрес с. Бърдоква, ул. „Витоша“№11  по регулационния план на селото   

одобрен със Заповед № 209/28.05.2013год. Кмета на община Исперих при граници на имота: 

север – УПИ Х-131 и УПИ V-126 от кв. 18; изток - УПИ VI-127; юг – УПИ VIII-129 и запад – 

ул. „Витоша“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6000 от 08.02.2016год. вписан 

в Агенцията по вписванията на 09.02.2016год.  

4.Урегулиран поземлен имот VIII-105 (римско осем тире сто и пет)   от квартал 6 

(шест) отреден за  Жилищно застрояване   с площ 1 250 (  хиляда двеста и петдесет)кв.м. с 

адрес с. Лъвино, ул. „Люлин“ № 3 по регулационния план на селото   одобрен със Заповед № 

242/03.12.1987год. на кмета на община Исперих при граници на имота: север – УПИ IV-108 

от кв.6;; изток – УПИ VI-104 и УПИ VII-104 от кв.6; юг - улица и запад – УПИ IX-105 от кв.6, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 5883 от 26.05.2015год. вписан в Агенцията 

по вписванията на 02.06.2015год. 

5.Урегулиран поземлен имот  IХ-105 (римско девет тире сто и пет)   от квартал 6 

(шест) отреден за  Жилищно застрояване   с площ 1,292 ( едно цяло двеста деветдесет и два) 

дка, с адрес с. Лъвино, ул. „Люлин“ №3А  по регулационния план на селото   одобрен със 

Заповед № 242/03.12.1987год. на кмета на община Исперих при граници на имота: север – 

УПИ III-108 и УПИ IV-108 от кв.6;; изток – УПИ VIII-105 от кв.6; юг – ул. „Люлин“ и запад – 

УПИ X-105 от кв.6, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6539 от 14.12.2017год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 18.12.2017год. 

6.Поземлен имот № 03472.40.316 (нула три хиляди четиристотин седемдесет и две 

точка четиридесет точка триста и шестнадесет) с начин на трайно ползване Незастроен имот 

за жилищни нужди  с площ 978 (деветстотин седемдесет и осем) кв.м. с адрес  

с. Белинци, ул. „Витоша“ по кадастралната карта на селото одобрена със Заповед РД-18-

35/18.08.2005год. на Изпълнителния Директор на АК при граници на имота: имоти с № 

03472.40.258; №03472.10.133; №03472.10.127; №03472.40.315 и №03472.40.222 съгласно Акт 

за частна общинска собственост № 5256 от 15.02.2013год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 15.02.2013год. 

 7. Урегулиран поземлен имот II-67 (римско две тире шестдесет и седем) в квартал 73 

(седемдесет и три) с начин на трайно ползване Дворно място   с площ 1 133 (хиляда сто 

тридесет и три)кв.м. с адрес с. Подайва , ул. „Дунав“ №56 по регулационния план на селото,   

одобрен със Заповед № 453/14.07.1982год. на Кмета на община Исперих  при граници на 

имота: север – ул. „Дунав“; изток – парцел III-65 ; юг –извън регулация и запад – парцел I -68 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 4592 от 31.05.2010год. вписан в Агенцията 

по вписванията на 05.07.2010год.  
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8. Поземлен имот № 61875.33.457 (шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и 

пет точка тридесет и три точка четиристотин петдесет и седем) с начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни нужди  с площ 923 (деветстотин двадесет и три) кв.м. с адрес 

с. Райнино, ул. „Христо Ботев“  № 81 по кадастралната карта на селото одобрена със Заповед 

РД-18-31/03.06.2010год. на Изпълнителния Директор на АГКК при граници на имота: имоти с 

№ 61875.33.62; № 61875.33.392; №61875.33.61и №61875.33.707 съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 6437 от 15.05.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 

16.05.2017год. 

 

 ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и пет) 

лева на декар.  

 III. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг и 

извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.      

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

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 -  дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г- Хюсеин , като председател на водеща комисия. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

22.01.2018 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Митева, като председател на участваща комисия. 

 

 Росица Митева - Председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 22.01.2018 г. от 15.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 
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 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на Кметовете на кметства с. Бърдоква, с. Лъвино, с. Белинци, с. 

Подайва и с. Райнино. 

 / Кметовете на кметствата с. Бърдоква, с. Лъвино, с. Белинци, с. Подайва и с. 

Райнино нямат възражение по пректо решението/ 

 Колеги въпроси, предложения, мнения по проекта за решение имате ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  25.01.2018 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани поземлени 

имоти, находящи се в с. Бърдоква, с.Лъвино, с. Белинци, с.Подайва и  с.Райнино, община 

Исперих 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД     

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР     

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ     

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За     П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  
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         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 23 23 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 456 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27  за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти; 

- определяне условията за отдаване под наем  на незастроени поземлени имоти. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 

5 (пет) години на следните поземлени имоти (дворни места),както следва: 

1. Урегулиран поземлен имот  II-150 (римско две тире сто и петдесет ) в квартал 21 

(двадесет и едно) отреден за  Жилищно застрояване   с площ 1,586 (едно цяло петстотин 

осемдесет и шест ) дка. с адрес с. Бърдоква, ул. „Мургаш“ №4 по регулационния план на 

селото, одобрен със Заповед № 209/28.05.2013год. на Кмета на община Исперих при граници 

на имота: север – УПИ I-149 от кв. 21; изток -ул. „Мургаш“; юг – УПИ III-151 и запад – УПИ 

VIII -129 и  УПИ IX от кв.21, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6002 от 

08.02.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.02.2016год.  

2.Урегулиран поземлен имот VIII-114 (римско осем тире сто и четиринадесет ) в 

квартал 17 (седемнадесет ) отреден за  Жилищно застрояване   с площ 1,535 (едно цяло 

петстотин тридесет и пет ) дка, с адрес с. Бърдоква, ул. „Вежен“  по регулационния план на 

селото, одобрен със Заповед № 209/28.05.2013год. на Кмета на община Исперих при граници 

на имота: север – УПИ IХ-115 от кв. 17; изток - УПИ VII-113; юг – ул. „Вежен“ и запад – 

улица, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6005 от 08.02.2016год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 09.02.2016год.  

3.Урегулиран поземлен имот   IХ-130 (римско девет тире сто и тридесет ) в квартал 18 

(осемнадесет ) отреден за  Жилищно застрояване   с площ 3,139 (три цяло сто тридесет и 

девет ) дка, с адрес с. Бърдоква, ул. „Витоша“№11  по регулационния план на селото   

одобрен със Заповед № 209/28.05.2013год. Кмета на община Исперих при граници на имота: 

север – УПИ Х-131 и УПИ V-126 от кв. 18; изток - УПИ VI-127; юг – УПИ VIII-129 и запад – 

ул. „Витоша“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6000 от 08.02.2016год. вписан 

в Агенцията по вписванията на 09.02.2016год.  

4.Урегулиран поземлен имот VIII-105 (римско осем тире сто и пет)   от квартал 6 

(шест) отреден за  Жилищно застрояване   с площ 1 250 (  хиляда двеста и петдесет)кв.м. с 

адрес с. Лъвино, ул. „Люлин“ № 3 по регулационния план на селото   одобрен със Заповед № 

242/03.12.1987год. на кмета на община Исперих при граници на имота: север – УПИ IV-108 

от кв.6;; изток – УПИ VI-104 и УПИ VII-104 от кв.6; юг - улица и запад – УПИ IX-105 от кв.6, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 5883 от 26.05.2015год. вписан в Агенцията 

по вписванията на 02.06.2015год. 

5.Урегулиран поземлен имот  IХ-105 (римско девет тире сто и пет)   от квартал 6 

(шест) отреден за  Жилищно застрояване   с площ 1,292 ( едно цяло двеста деветдесет и два) 
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дка, с адрес с. Лъвино, ул. „Люлин“ №3А  по регулационния план на селото   одобрен със 

Заповед № 242/03.12.1987год. на кмета на община Исперих при граници на имота: север – 

УПИ III-108 и УПИ IV-108 от кв.6;; изток – УПИ VIII-105 от кв.6; юг – ул. „Люлин“ и запад – 

УПИ X-105 от кв.6, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6539 от 14.12.2017год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 18.12.2017год. 

6.Поземлен имот № 03472.40.316 (нула три хиляди четиристотин седемдесет и две 

точка четиридесет точка триста и шестнадесет) с начин на трайно ползване Незастроен имот 

за жилищни нужди  с площ 978 (деветстотин седемдесет и осем) кв.м. с адрес  

с. Белинци, ул. „Витоша“ по кадастралната карта на селото одобрена със Заповед РД-18-

35/18.08.2005год. на Изпълнителния Директор на АК при граници на имота: имоти с № 

03472.40.258; №03472.10.133; №03472.10.127; №03472.40.315 и №03472.40.222 съгласно Акт 

за частна общинска собственост № 5256 от 15.02.2013год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 15.02.2013год. 

 7. Урегулиран поземлен имот II-67 (римско две тире шестдесет и седем) в квартал 73 

(седемдесет и три) с начин на трайно ползване Дворно място   с площ 1 133 (хиляда сто 

тридесет и три)кв.м. с адрес с. Подайва , ул. „Дунав“ №56 по регулационния план на селото,   

одобрен със Заповед № 453/14.07.1982год. на Кмета на община Исперих  при граници на 

имота: север – ул. „Дунав“; изток – парцел III-65 ; юг –извън регулация и запад – парцел I -68 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 4592 от 31.05.2010год. вписан в Агенцията 

по вписванията на 05.07.2010год.  

8. Поземлен имот № 61875.33.457 (шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и 

пет точка тридесет и три точка четиристотин петдесет и седем) с начин на трайно ползване 

Незастроен имот за жилищни нужди  с площ 923 (деветстотин двадесет и три) кв.м. с адрес 

с. Райнино, ул. „Христо Ботев“  № 81 по кадастралната карта на селото одобрена със Заповед 

РД-18-31/03.06.2010год. на Изпълнителния Директор на АГКК при граници на имота: имоти с 

№ 61875.33.62; № 61875.33.392; №61875.33.61и №61875.33.707 съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 6437 от 15.05.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 

16.05.2017год. 

 

  

 ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет и пет) 

лева на декар.  

 III. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния търг и 

извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.      

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

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 -  дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

  

 

 

 

 ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Учредяване право на ползване за устройване на 41 броя пчелни семейства 

върху част от общински поземлен имот №000114 за срок от 10 години 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Заповядайте г-н Руфад. 
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Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници  

В общинската администрациая е постъпило заявление  с вх.№ ТТ-203/02.10.2017год. 

от Б. Х. А с постоянен адрес с.Йонково, община Исперих за учредяване на право на ползване 

за устройване на 41 броя пчелни семейства  за срок от 10 години върху  1,000 дка, 

представляващ  част от общински поземлен имот № 000114 с начин на трайно ползване 

нискостъблена гора в местността «Кулиш»  в землището на с. Йонково, община Исперих.  

Съгласно чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството  общините могат за учредяват 

право на ползване върху земеделски земи, горски територии, както и върху урегулирани 

имоти.    

     

  Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе следните 

 

     Р Е Ш Е Н И Я :   

 

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.34, ал.6 от  Закона за общинската 

собственост, чл.69, ал.3, т.2, чл.71, ал.7 от Закона за горите, във връзка с чл.11, ал.1 и 2 от 

Закона за  пчеларството и чл.56, ал.4 и ал.5 от Наредба №27 на Общински съвет -Исперих 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

   

І. Дава съгласие за учредяване на  безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) 

години върху част от поземлен имот № 000114 (нула нула нула сто и четиринадесет) с начин 

на трайно ползване Нискостъблена гора с обща площ 59,551 дка в местността „Кулиш“, с. 

Йонково в отдел 1065, подотдел Г с площ 1,000 (един)  дка за устройване на 41 броя пчелни 

семейства, собственост на Б. Х. А  с постоянен адрес с.Йонково, община Исперих, съгласно 

Удостоверение за регистрация на животновъден обект № 3738/27.10.2015год. 

 

За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 1778 от 27.03.2007год., 

вписан в Агенцията по вписванията на 21.01.2008г., вх. № 172, том I, №22.  

  

ІІ.  Възлага  на  кмета на Община Исперих да извърши  всички действия за правилното 

и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

 ІV. Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Кмет. 

 Моля, председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г- Хюсеин , като председател на водеща комисия. 

 

 

 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 
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 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

22.01.2018 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Митева, като председател на участваща комисия. 

 

 Росица Митева - Председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 22.01.2018 г. от 15.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на Кмета нас. Йонково за становище. 

 

 Бейти Али – Кмет на с. Йонково – нямам възражение.  

  

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 
 Колеги въпроси, предложения, мнения по проекта за решение имате ли? 

 Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно  заседание на  25.01.2018 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното гласуване 

 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Учредяване право на ползване за устройване на 41 броя пчелни семейства 

върху част от общински поземлен имот №000114 за срок от 10 години 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР За    П 

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ За   П  

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД     

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  
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 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР     

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За   П  

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ     

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За     П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ     

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П 

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П 

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За    П  

     

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 23 23 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 457 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл.34, ал.6 от  Закона за общинската 

собственост, чл.69, ал.3, т.2, чл.71, ал.7 от Закона за горите, във връзка с чл.11, ал.1 и 2 от 

Закона за  пчеларството и чл.56, ал.4 и ал.5 от Наредба №27 на Общински съвет -Исперих 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

   

І. Дава съгласие за учредяване на  безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) 

години върху част от поземлен имот № 000114 (нула нула нула сто и четиринадесет) с начин 

на трайно ползване Нискостъблена гора с обща площ 59,551 дка в местността „Кулиш“, с. 

Йонково в отдел 1065, подотдел Г с площ 1,000 (един)  дка за устройване на 41 броя пчелни 

семейства, собственост на Белгин Хюсеин Али  с постоянен адрес с.Йонково ул. «Осъм» № 7, 

община Исперих, съгласно Удостоверение за регистрация на животновъден обект № 

3738/27.10.2015год. 

 

За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 1778 от 27.03.2007год., 

вписан в Агенцията по вписванията на 21.01.2008г., вх. № 172, том I, №22.  
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ІІ.  Възлага  на  кмета на Община Исперих да извърши  всички действия за правилното 

и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

 ІV. Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 
 

 

 ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Одобряване на ПУП –  ПП за Реконструкция на довеждащ водопровод, от 

ПС “Лудогорци” в ПИ № 000 040 до напорен водоем  с. Лудогорци в ПИ № 000 088, Землище 

с.Лудогорци, ЕКАТТЕ 24 116 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

                  Изработен е проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за Реконструкция на 

довеждащ водопровод, от ПС “Лудогорци” в ПИ № 000 040 до напорен водоем  с. 

Лудогорци в ПИ  № 000 088, Землище с. Лудогорци, ЕКАТТЕ 24 116 

              Съгласно изискванията на чл. 129 ал. 1 от ЗУТ, ПУП – ПП (парцеларен план)  за 

линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места се 

одобрява с Решение на Общинския съвет, предвид което предлагам Общинския съвет – 

Исперих да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

            Предвид необходимостта от одобряване на ПУП – ПП (парцеларен план) за 

Реконструкция на довеждащ водопровод, от ПС “Лудогорци” в ПИ № 000 040 до 

напорен водоем  с. Лудогорци в ПИ № 000 088, Землище с. Лудогорци, ЕКАТТЕ 24 116, и 

на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ :  

 

         1. Одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за Реконструкция на довеждащ 

 водопровод, от ПС “Лудогорци” в ПИ № 000 040 до напорен водоем  с. Лудогорци в ПИ 

№000 088, Землище с. Лудогорци, ЕКАТТЕ 24 116 

         2. 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 

приемането му.  

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

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

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Сюлейман , като председател на водеща комисия за становище. 
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 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 22.01.2018 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

                                            Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- Хюсеин , като председател на участваща комисия. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

22.01.2018 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля да чуем становището на Кмета на с. Лудогорци. 

 

 Емине Мехмед – Кмет на с. Лудогорци – нямам възражения. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Имате ли питания към вносителя колеги? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване 

 

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 23 23 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 458 

 

            Предвид необходимостта от одобряване на ПУП – ПП (парцеларен план) за 

Реконструкция на довеждащ водопровод, от ПС “Лудогорци” в ПИ № 000 040 до 
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напорен водоем  с. Лудогорци в ПИ № 000 088, Землище с. Лудогорци, ЕКАТТЕ 24 116, и 

на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ :  

 

         1. Одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за Реконструкция на довеждащ 

 водопровод, от ПС “Лудогорци” в ПИ № 000 040 до напорен водоем  с. Лудогорци в ПИ 

№000 088, Землище с. Лудогорци, ЕКАТТЕ 24 116 

 

         2. 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 

приемането 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 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Относно: Изменение и допълнение  на  Наредбата  за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Исперих 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

   Съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове / ЗНА /, към 

предложения от мен Проект на изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера 

на местните данъци на територията на община Исперих, прилагам  мотивите си – отговарящи 

на изискванията на  чл.28, ал.2 от ЗНА. 

 

  Мотиви към  Наредбата  за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Исперих. 

 

1. Причини, които налагат приемането: 

 

     В  Закона  за  местни данъци и такси публикуван в ДВ, бр. 97 от 05.12.2017г. ; ДВ, 

бр. 92 от 17.11.2017г. и ДВ, бр. 74 от 20.09.2016г. са приети  и обнародвани изменения  

допълнения в текстове на разпоредби, които са в сила от 01.01.2018г и касаят  промени в 

Раздел IV  Данък върху превозни средства, Раздел III Данък  при придобиване на имущества 

по дарение и по възмезден начин; Раздел VIII Данък върху таксиметров превоз на пътници. 

С оглед на действащите изменения на Закона за местните данъци и такси е необходимо, 

същите да получат своята уредба и в Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Исперих, тъй като в съответствие с чл. 15, ал.1 от Закона за 

нормативните актове, всеки нормативен акт трябва да съответства на Конституцията и на 

другите  нормативни актове от по-висока степен. 
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2.Целите, които се поставят: 

 

  Синхронизиране на законовия и подзаконов  нормативен акт. 

 

3.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата: 

 

  За прилагането на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата не са необходими 

финансови средства. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

 

     

    - създаване на условия за равнопоставеност между данъчно задължените лица; 

     

 

5. Съответствие с правото на Европейския съюз:  

 

  Доколкото настоящите промени се налагат във връзка с влезли в сила изменителни закони, 

които са съобразени с европейското законодателство, то същите са в съответствие с правото 

на Европейския съюз. 

 

  Изготвеният Проект за изменение и  допълнение на Наредбата  е съобразен с изискванията 

на българското законодателство. На основание чл. 26, ал. 3 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  е  проведено  публично обсъждане.  

 

На основание, чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, чл.76, ал. 3 и чл. 79 от АПК предлагам   

Общинският съвет да вземе следното                                                                                                                                         

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е : 

 

Изменя и допълва  Наредбата  за определяне размера на местните данъци  на 

територията на община Исперих, както следва:   

   

 

Изменя чл. 40, ал. 1, т. 4:  Даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които 

получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел,  със 

статут в обществена полза за получените и предоставените дарения; 

 

Изменя чл. 41, ал.  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 със статут в обществена полза. 

. 

Изменя чл. 49, ал. 3: Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния 

технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява  със: 

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система 

за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни 

средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията, и: 

        а)  системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на 

финансите в изпълнение на  чл. 6а, или 
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        б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, 

или 

2. представяне на издаден или заверен от общината  документ. 

 

 

Поправя очевидна фактическа грешка на чл. 62д, ал. 1:  Когато разрешението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, 

дължимият данък за текущата година се определя по следната формула: 

 

 

 ГДТПП х БМ 

      ДДТГ =  ----------------------------------------------- , където 

                                                12 

                                               

 

      ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година; 

 

      ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 62б; 

 

     БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 

  Поправя очевидна фактическа грешка на чл. 62д, ал. 2:  Когато действието на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през 

течение на годината, от платения годишен данък се  възстановява недължимо внесената част, 

определена по следната формула: 

 

                                       ПГДТПП х  БМ 

      НВДТПП = ---------------------------------------- , където 

                                                12 

     НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за 

текущата година; 

 

     ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата 

година; 

 

     БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване  на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 

Приема  нова  т. 9 към  чл. 2:   данък върху таксиметров превоз на пътници. 

 

 Изменя  чл. 45,  ал. 4 : Данъкът  за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от 

Регламент ( ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013г. 

относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три-, и четириколесни превозни средства ( 

ОВ, L 60/52 от 2 март 2013г.), наричан  по- нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013” на  базата  

на  общото тегло в размер, както следва: 

1. до  400 кг. включително – 5 лв. 

2. над  400 кг. – 10 лв. 

 

Изменя чл. 45, ал. 8:  Данъкът  за  специализирани строителни машини ( бетоновози, бетон-

помпи и други ) автокранове, и  други специални автомобили, без тролейбусите е в размер от 

100 лв. 



 51 

 

 Изменя чл. 45, ал. 9:  Данъкът за автокранове с товароподемност  над  40 тона е в размер  

150 лв. 

 

Изменя  чл. 45, ал. 13:  Данъкът за  моторни шейни и четириколесни превозни средства, 

определени  в  чл. 4 от  Регламент (ЕС)  № 168/2013  е в размер на  30 лв. 

 

Допълва чл. 47, ал. 2:  Освобождават се  от  данък  електрическите автомобили, 

мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5e,  L6e  и  

L7e,  определени  в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013. 

 

Приема нова   нова ал. 5 към чл. 47:  Алинея 4 не се прилага и данъкът се дължи за 

превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от 

Закона за движение по пътищата и за превозните средства със служебно прекратена 

регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не  отговарят на 

изискванията на българските държавни стандарти – БДС 15980 и БДС ISO 7591. 

 

 Отменя:    ГЛАВА ТРЕТА  

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ с последващите  чл. 63; чл. 64; 

чл. 65;  чл. 66;  чл. 67; чл. 68  и  чл. 69. 

 

 

 

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 № ………,  по  

протокол  № …….. от ……………….. год.  

 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г- н Сюлейман , като председател на водеща комисия за становище. 

 

 Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет” проведено на 22.01.2018 г. от 14.00 часа, 

след  разглеждането на докладната записка.       

                                            Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

6 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да бъде внесена на заседание на Общински 

съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Митева, като председател на участваща комисия. 

 

 

 

 Росица Митева - Председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 22.01.2018 г. от 15.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка.  
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         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Колеги по предложенията за  промени в наредбата имате ли въпроси. Те касаят 

изменението на Закона за местните данъци и такси и даже по време на публичното обсъждане 

отново имаше промяна в закна и за да не го обсъждаме наново внесено бе предложение да 

бъде направено изменение и в тази част. 

 Имате ли питания към вносителя колеги? 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване 

 

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 23 23 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 459 

 

 На основание, чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, чл.76, ал. 3 и чл. 79 от АПК предлагам   

Общинският съвет да вземе следното                                                                                                                                         

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 Изменя и допълва  Наредбата  за определяне размера на местните данъци  на 

територията на община Исперих, както следва:   

   

 

Изменя чл. 40, ал. 1, т. 4:  Даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които 

получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел,  със 

статут в обществена полза за получените и предоставените дарения; 

 

Изменя чл. 41, ал.  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 със статут в обществена полза. 

. 

Изменя чл. 49, ал. 3: Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния 

технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява  със: 

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система 

за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни 
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средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията, и: 

        а)  системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на 

финансите в изпълнение на  чл. 6а, или 

        б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, 

или 

2. представяне на издаден или заверен от общината  документ. 

 

Поправя очевидна фактическа грешка на чл. 62д, ал. 1:  Когато разрешението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, 

дължимият данък за текущата година се определя по следната формула: 

 

 

 ГДТПП х БМ 

      ДДТГ =  ----------------------------------------------- , където 

                                                12 

                                               

 

      ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година; 

 

      ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 62б; 

 

     БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 

  Поправя очевидна фактическа грешка на чл. 62д, ал. 2:  Когато действието на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през 

течение на годината, от платения годишен данък се  възстановява недължимо внесената част, 

определена по следната формула: 

 

                                       ПГДТПП х  БМ 

      НВДТПП = ---------------------------------------- , където 

                                                12 

 

     НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за 

текущата година; 

 

     ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата 

година; 

 

     БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване  на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 

Приема  нова  т. 9 към  чл. 2:   данък върху таксиметров превоз на пътници. 

 

 Изменя  чл. 45,  ал. 4 : Данъкът  за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от 

Регламент ( ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013г. 

относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три-, и четириколесни превозни средства ( 

ОВ, L 60/52 от 2 март 2013г.), наричан  по- нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013” на  базата  

на  общото тегло в размер, както следва: 

3. до  400 кг. включително – 5 лв. 

4. над  400 кг. – 10 лв. 
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Изменя чл. 45, ал. 8:  Данъкът  за  специализирани строителни машини ( бетоновози, бетон-

помпи и други ) автокранове, и  други специални автомобили, без тролейбусите е в размер от 

100 лв. 

 

 Изменя чл. 45, ал. 9:  Данъкът за автокранове с товароподемност  над  40 тона е в размер  

150 лв. 

 

Изменя  чл. 45, ал. 13:  Данъкът за  моторни шейни и четириколесни превозни средства, 

определени  в  чл. 4 от  Регламент (ЕС)  № 168/2013  е в размер на  30 лв. 

 

Допълва чл. 47, ал. 2:  Освобождават се  от  данък  електрическите автомобили, 

мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5e,  L6e  и  

L7e,  определени  в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013. 

 

Приема нова   нова ал. 5 към чл. 47:  Алинея 4 не се прилага и данъкът се дължи за 

превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от 

Закона за движение по пътищата и за превозните средства със служебно прекратена 

регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не  отговарят на 

изискванията на българските държавни стандарти – БДС 15980 и БДС ISO 7591. 

 

 Отменя:    ГЛАВА ТРЕТА  

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ с последващите  чл. 63; чл. 64; 

чл. 65;  чл. 66;  чл. 67; чл. 68  и  чл. 69. 

 

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 № 459, по 

Протокол № 40  от  25.01.2018 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 – град Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                               

НАРЕДБА №  3 
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ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ  

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

/ 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; изм. и доп. с Решение  №  

56 / 25.02.2016г.  по  протокол № 8  на ОбС – Исперих ; изм. и доп. с Решение № 214/ 29.09.2016 г.  

по протокол   № 18   на ОбС – Исперих;  изм. и  доп.  с  Решение  №  459/  25.01.2018г.  по  

протокол  № 40  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. 

9. ( нова приета с Решение  № 459 / 25.01.2018г.  по  протокол  №  40 на  ОбС -  

Исперих) данък върху  таксиметров  превоз на  пътници. 

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 
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задължения – на публични изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване за 

представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-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 непогасените 

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. 

(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. 
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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. 

(4) ( нова приета с Решение № 56/ 25.02.2016г по протокол № 8 на ОбС - Исперих)  За 

недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по ал. 

1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал. 1, данъкът се 

заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота. 

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; 

     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 дипломатически  и  
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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. ( изм. с Решение № 56 / 25.02.2016г.  по протокол № 8 на ОбС - Исперих) 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. 48 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. ( изм. с Решение № 56 / 25.02.2016г  по протокол  № 8 на ОбС - Исперих)  сградите, 

въведени в експлоатация след 1 януари 1990г. 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. 48 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. 

       (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 
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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.  

       (6)  (нова приета с Решение  № 56 / 25.02.2016г. по протокол № 8 на ОбС -  Исперих)  

Освобождаването от данък  по ал. 1, т. 14 и 15 не се прилага в случаите, в които сградата е 

получила сертификат с клас на енергопотребление в резултат на предприети мерки за 

енергийна ефективност, финансирани с публични средства. 

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 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. 
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 (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. 

(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 
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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; 

   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. 
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(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. 

(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: 
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   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; 

    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. ( изм. с Решение  №  459 /  25.01.2018г.  по  протокол  №  40  на  ОбС - Исперих)  

даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от 

централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел,  със статут в обществена 

полза за получените и предоставените дарения; 

5. обичайните подаръци; 

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на 

задължение, произтичащо от закон; 
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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 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) ( изм.  с  Решение   № 459 / 25.01.2018г. по протокол  №  40 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 със статут в 

обществена полза. 

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 
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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; 

    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. (изм. с решение № 56 / 25.02.2016г. по протокол  № 8  на ОбС - Исперих)  са налице 

основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното облекчение по 

чл.48, ал.2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното 

средство; 

(4) ( доп. с Решение № 214/ 29.09.2016 г.  по протокол  № 18  на  ОбС -Исперих) 

Собствениците на превозни средства с изключение на  случаите по ал. 1,  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. 
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(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; 

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) ( изм. с Решение  №  459 / 25.01.2018г. по  протокол  №  40  на  ОбС  - Исперих) 

Данъкът за  триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕО) № 168/2013 

на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013г. относно одобряването и надзора 

на пазара на дву-, три-, и четириколесни превозни средства ( ОВ, L 60/52 от 2 март 2013г.), 

наричан по- нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013” на базата на общото тегло в размер, като 

следва: 
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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 

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) ( изм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол  № 40  на ОбС - Исперих) Данъкът 

за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, и 

други специални автомобили, без тролейбусите е  в размер от 100  лв. 

(9) ( изм. с Решение №  459 / 25.01.2018г. по  протокол  №  40   на ОбС  -  Исперих) 

Данъкът за автокранове 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. 
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(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. 

 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) ( изм. с Решение  №  459 / 25.01.2018г.  по протокол   №  40 на ОбС - Исперих) 

Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от 

Регламент (ЕС) № 168/2013 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. 46а ( нова приета с Решение № 214/29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС - Исперих) 

Данъкът за плавателни съдове, джетове, скутери, ветроходни яхти, влекачи и тласкачи, речни 

несамоходни плавателни съдове е в размер, както следва: 

       1. корабите, вписани в регистрите на малки кораби в българските пристанища и в 

регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море 

и с река Дунав, без яхтите и скутерите –  в размер  1,00 лв. за всеки започнат  бруто тон; 

       2. корабите без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на 

големите кораби в българските пристанища – в размер на   1,00 лв. за  всеки започнат бруто 

тон до 40  бруто тона, включително и в размер   0,10 лв.   за всеки започнат бруто тон  над  40 

бруто тона; 

      3. джетовете -  в размер  на  100,00 лв. за  брой; 

      4. ветроходните и моторните яхти – в размер 20,00 лв. за  всеки  започнат бруто тон; 

      5. скутерите -  в размер   2,70  лв.  за  киловат; 
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      6. влекачите и тласкачите – в размер на  0,14 лв. за киловат; 

      7. речните несамоходни плавателни съдове – в размер на  0,50 лв. за тон максимална 

товароподемност. 

Чл.47. (1) Освобождават се от данък превозните средства на: 

    1. ( изм. и доп. с Решение  № 56 / 25.02.2016г.по протокол № 8 на ОбС - Исперих)  

Държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със 

специален режим на движение,  линейки и пожарни на други лица  както и на Държавна 

агенция „Технически операции” за изпълнение на дейностите, определени със закон; 

   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  №  459 / 25.01.2018г.  по протокол  №  40  на  ОбС - Исперих) 

Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди,  както и 

електрическите превозни средства  категории L5e,  L6e,  L7e,  определени  в чл. 4 от 

Регламент (ЕС) № 168/2013. 

(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. 

(5) ( нова  приета  с  Решение   №  459 /  25.01.2018г.  по  протокол  №  40   на  ОбС - 

Исперих) Алинея  4 не се прилага и  данъкът се дължи за превозни средства,  чиято 

регистрация е служебно прекратена по реда  на  чл. 143, ал. 10 от Закона за движение по 

пътищата и за превозните средства  със служебно прекратена  регистрация  поради това, че са 

с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на  българските 

държавни  стандарти – БДС 15980  и  БДС  ISO 7591. 

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 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) 
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          (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) ( изм. с Решение  №  459 /  25.01.2018г. по протокол  № 40  на ОбС - Исперих)     

Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на 

превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява  със: 

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система 

за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни 

средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията, и: 

        а)  системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на 

финансите в изпълнение на чл. 6а, или 

        б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, 

или 

2. 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  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 
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(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.   

(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. 
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(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.  

  (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 – 

1,20 лв.  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 – 1,00 лв. 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 – 0,80 лв.за нощувка; 

           -  в съставните селища – 0,70 лв. 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: 
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           - в гр. Исперих – 0,60 лв. за нощувка; 

           - в съставните селища – 0,50 лв. 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 – 0,80 лв. за нощувка; 

           - в съставните селища – 0,70 лв. 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. 

 

 

 

 Раздел VII 

( Нов приет с Решение № 214/29.09.2016 г.  по протокол № 18   на ОбС – Исперих, в сила 

от 01.01.2017г.) 

 

                            Данък върху таксиметров превоз на пътници 

 
Чл. 62а  ( нов приет с Решение № 214/29.09.2016 г. по протокол №  18  на ОбС – Исперих, в 

сила от 01.01.2017г.)  (1)  Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с 

данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност 

по таксиметров превоз на пътници. 

   ( 2 ) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона 

за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица, с изключение на случаите по глава втора раздел пети от наредбата. 

   (3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за 

регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна 

администрация”, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от 

кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози. 

 Чл. 62б ( нов приет с Решение № 214/29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС – Исперих, в 

сила от 01.01.2017г. ) (1)   Данъкът  върху  таксиметров превоз на пътници  е в размер  на  

320,00 лв.   Размерът на данъка се определя  в срок до 31 октомври на предходната година. 

     (2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи  от данъчно 

задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване 

на таксиметров превоз на пътници. 

     (3)  Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз 

на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата на действащия 

размер за предходната година. 

 Чл. 62в ( нов приет с Решение № 214 /29.02.2016 г. по протокл № 18   на  ОбС – Исперих  в 

сила от 01.01.2017г.) (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от 

Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по 

образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници. 

     (2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на 

данъка. 

    (3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в 

обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7- дневен срок от 

настъпването на съответното обстоятелство. 
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   (4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се 

подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7- дневен срок от датата на вписване на 

прехвърлянето в търговския регистър в съответната община. 

Чл. 62г ( нов приет с Решение № 214/29.09.2016 г. по протокол  № 18    на ОбС – Исперих, в 

сила от 01.01.2017г. ) Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в 

приход  на съответната община, за територията  на  която е издадено разрешение за 

извършване на таксиметров  превоз на пътници. 

Чл. 62д  (1) ( попр. с  Решение  № 459 /  25.01.2018г.  по  протокол  №  40  на  ОбС - Исперих) 

Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през 

течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула: 

 

 

 ГДТПП х БМ 

      ДДТГ =  ----------------------------------------------- , където 

                                                12 

                                               

 

      ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година; 

 

      ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 62б; 

 

     БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 

   (2) ( попр. с  Решение  №  459 / 25.01.2018г.  по  протокол  №  40  на  ОбС - Исперих)  

Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде 

прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се  възстановява 

недължимо внесената част, определена по следната формула: 

 

                                       ПГДТПП х  БМ 

      НВДТПП = ---------------------------------------- , където 

                                                12 

 

      

 

     НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за 

текущата година; 

 

     ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата 

година; 

 

     БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване  на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 

Чл. 62е ( нов приет с Решение № 214/29.09.2016 г. по протокол № 18   на ОбС – Исперих, в 

сила от 01.01.2017г. ) Данъкът по чл. 62б се внася преди получаване на издаденото 

разрешение по чл. 24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози. 

Чл.62ж ( нов приет с Решение № 214 /29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС – Исперих, в 

сила от 01.01.2017г. ) Възстановяване на надвнесен данък  по чл. 62д, ал. 2 осигурителния 

процесуален кодекс. 
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ГЛАВА ТРЕТА ( отм. с Решение  №     459 /25.01.2018 г.  по  протокол № 40    

на ОбС - Исперих) 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.63   (1) ( отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих) 

Чл.64.  (1) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих) 

             (2) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих) 

 

Чл.65.  (1) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих) 

Чл.66  (1) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих) 

            (2) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих) 

Чл.67. (1) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (2) ( отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

Чл.68. (1) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (2) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (3) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (4) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (5)  (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих) 

Чл. 69  (1) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (2) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (3) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (4) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

 

. 

    

 

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.  

§ 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  №  459 / 25.01.2018г.  

,  взето с протокол   №  40  на ОбС – Исперих.  

§ 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 
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Приложение № 2 към чл. 59 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка 

 

Патентни дейности І зона ІІ зона 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 

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: 
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                                                       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 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. 
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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: 

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 
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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. 

 

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.  
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 ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет 

Исперих. 

 Относно: Приемане на проект на Наредба №31 за охрана и опазване на 

селскостопанското имущество 

 

 /Заседанието се води от Заместник Председателя на Общински съвет Исперих г-н 

Венелин Вутов/. 

 

 Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Димитров. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми г-н Кмет, 

 Уважаеми общински съветници, 

 

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да 

издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, 

неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на 

нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високият по степен акт. 

В деловодството на Общински съвет Исперих е постъпило писмо от Националното 

сдружение на общините в Република България, с което в подкрепа на нормативната дейност в 

общините и с цел разпространяване на водещи местни практики, Националното сдружение на 

общините е изготвило примерна общинска Наредба за опазване на селскостопанското 

имущество и препоръчва всеки общински съвет да приеме такава наредба. Решение за 

изготвяне на такава примерна Наредба е било взето и на заседание на Националния съвет по 

превенция на престъпността, проведено на 07.06.2016 година. 

Приемането на Наредба №31 за охрана и опазване на селскостопанското имущество 

има за цел предотвратяване и ограничаване на посегателства, свързани с повреди, 

унищожаване, разпиляване, кражби и присвоявания на селскостопанско имущество, както и 

установяване на реда за обезщетяване на причинените вреди. Необходимостта от изготвянето 

и приемането на настоящата наредба и присъствието на охрана, каквито ще са полските 

пазачи и доброволните сътрудници, е продиктувана от проблемите, свързани с унищожаване 

на засети земеделски земи. 

Необходимостта от приемането на такава Наредба е обусловено и от следните 

фактори: 

1. Нерегламентирана и безстопанствена паша на територията на обработваемите 

земеделски земи; 

2. Унищожаване на селскостопанската продукция; 

3. Необезопасяване на обработваемите земеделски земи и опасността от пожари; 

4. Зачестилите сигнали за безстопанствено и нерегламентирано пускане на животни в 

земеделските земи. 

В Наредбата подробно и ясно са регламентирани организирането и поддържането на 

полската охрана, нейните правата и задълженията във връзка с осъществяването на 

превенция, контрол и охрана на земеделските земи и селскостопанската продукция. 

Чрез прилагането на Наредбата ще се установят ясни и общодостъпни права и 

задължения на физически, юридически лица и организации по отношение на опазването на 

селскостопанското имущество. Налагането на санкции при констатирани нарушения ще 

доведе до по-стриктно спазване на установените с Наредбата правила и норми и до 

минимизиране на нарушенията, свързани с унищожаване на селскостопанската продукция. 

Към момента Общински съвет Исперих все още не е приел такава наредба, което е 

съществен пропуск, който следва да бъде отстранен. 
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Финансовите средства, необходими за прилагането на новата Наредба ще постъпват от 

доброволни вноски от кооперации, земеделски производители и частни стопани, годишни 

вноски от общинския бюджет. За набраните и изразходвани средства Общинска 

администрация ще съставя ежегодно план-сметка. 

Наредбата е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен (Закон за 

опазване на селскостопанското имущество, ЗСПЗЗ, ЗМСМА), както и с тези на европейското 

законодателство (Европейската харта за местно самоуправление). 

 

На основание чл. 26, ал. 2 и ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът на 

наредбата заедно с мотивите е публикуван на интернет страницата на Община Исперих.  

За предлагания проект на Наредба №31 за охрана и опазване на селскостопанското 

имущество е извършена предварителна оценка на въздействието. 

В процеса по изработване на проекта на нормативния акт са проведени обществени 

консултации със заинтересовани лица и организации. 

 

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Исперих да приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21 ал. 1, т.13 и т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за опазване на 

селскостопанското имущество, чл. 8, чл.28 от ЗНА и чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 и чл.79 от 

АПК, Общински съвет Исперих 

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Наредба №31 за охрана и опазване на селскостопанското имущество, както 

следва: 

 

 

НАРЕДБА №31 ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ  

НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО 
Приета с решение на Общински съвет Исперих № …/…., по протокол № … /…. 

 

Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 1. (1) Наредбата урежда условията и реда за опазване на селскостопанското 

имущество по смисъла на чл. 2, ал.1 от ЗОСИ. 

(2) Имуществото, посочено в предходната алинея се опазва по реда на тази наредба, 

когато е собственост на земеделски кооперации, частни собственици и общинска собственост 

или е предоставено за управление на арендатори, наематели или граждани във връзка с 

извършвана от тях селскостопанска дейност.  

(3) Селскостопанското имущество се опазва по реда на тази наредба и когато се 

намира в границите на населените места или в крайпътните ивици. 

(4) Органите на МВР и МЗХ оказват съдействие при опазване на селскостопанското 

имущество.  

 

Глава втора 

ОРГАНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО 

 

Чл. 2. (1) Кметът на общината: 
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 1. организира, ръководи и контролира опазването на селскостопанското имущество на 

територията на общината; 

  2. координира дейността на физическите, юридическите лица по чл. 1, ал. 2 и 

компетентните органи по повод опазване на селскостопанско имущество на територията на 

общината;  

  3. координира и организира съвместно с физическите, юридическите лица по чл. 1, ал. 

2 и органите на МВР временни или постоянни моторизирани групи за охрана и опазване на 

селскостопанското имущество; 

  4. отговаря за организиране на места за задържане на селскостопански животни 

(добитък) в случаите по чл. 39 от ЗОСИ, при следните изисквания:   

а) да са разположени на подходящ терен с оглед осигуряване на охраната; 

б) да имат изграден навес и минимум един декар земя; 

в) имат ограда и заключваща се врата. 

5. отговаря за своевременното уведомяване на директора на съответната Областна 

дирекция по безопасност на храните за установени нарушения по чл. 139, ал. 1 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, свързани с отглеждане, придвижване или паша на 

селскостопански животни без официална идентификация с оглед издаване на разпореждане за 

отнемане на животните в полза на държавата или умъртвяването им на място и 

транспортирането им в обект за обезвреждане на странични животински продукти. 

6. определя със заповед ред за достъп до земеделските масиви (вкл. ограничения в 

тъмната част от денонощието) за времето, когато се прибира продукцията от тях, по искане 

на физическите и юридическите лица техни  собственици или ползватели; 

7. определя със заповед места за организиране на изкупвателни пунктове за 

селскостопанска продукция и режима на работата им; 

(2) Кметът на кметство организира воденето на преписки по ЗОСИ. Кметът определя с 

нарочна заповед служител от администрацията, който: 

 - води регистрите и досиетата;  

 - води преписки по ЗОСИ; 

 - отчита средствата постъпили по сметка за събиране на такси 

 - отчита средствата постъпили по сметка от събрани глоби  

      (3) Преписките по ЗОСИ се образуват: 

- при постъпило искане по чл. 8, ал.1 от Наредбата; 

- при постъпил сигнал за нарушение по ЗОСИ; 

- при постъпила заявление за обезщетение по Глава ІІІ от ЗОСИ. 

(4) Преписките се завеждат в нарочен регистър, който следва да съдържа входящ 

номер, дата на образуване, подател на сигнала или искането, дати на движението по 

преписката, име на оправомощено лице, което ще работи по преписката, дати и характер на 

всички издадени актове по преписката, дата на приключване на преписката. 

(5) Преписката се комплектова и съдържа: сигнала/искането, актовете с които се 

определя оправомощено лице, което работи по преписката, всички издадени актове във 

връзка с работата по преписката, окончателния акт, с който се приключва преписката. 

Преписката се комплектова и с всички приходни и разходни документи, когато по нея се 

събират такси или се налагат глоби. 

(6) Органите на МВР оказват съдействие на органите на кметовете при опазване на 

селскостопанското имущество. Извършват регулярни проверки и оказват съдействие на 

кметовете за изземване на селскостопанска продукция, за която не е налице документ 

удостоверяващ нейния произход. 

(7) Кметовете и кметският наместник организират и провеждат мероприятията за 

опазване на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл.8, ал.1 от Закона за 

опазване на селскостопанското имущество, като:  
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1. навременно разгласяват и разясняват спазването на Наредба № 8121з- 

968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване дейности в 

земеделските земи сред населението.  

2. организират групи за гасене на пожари в земеделските масиви и своевременното им 

извозване до мястото на пожара, както и оборудването им с пожаротехнически средства за 

първоначално гасене;  

3. организират осигуряването на подстъпи и пътища за противопожарни цели до 

естествени и изкуствени водоизточници;  

4. издават предписания на стопанисващите пътищата ведомства и институции за 

отстраняването на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на 

пътища, които минават през и/или покрай житни посеви;  

5. сигнализират Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” - 

при нарушаване на противопожарните правила на телефон 112;  

(8) Органите на МВР оказват съдействие на органите на кметовете при опазване на 

селскостопанското имущество. Извършват регулярни проверки и оказват съдействие на 

кметовете за изземване на селскостопанска продукция, за която не е налице документ 

удостоверяващ нейния произход. 

 

Чл. 3 (1) Физическите и юридическите лица по чл. 1, ал. 2 имат право да се 

организират или сдружават за осъществяване охрана на селскостопанското си имущество. 

(2) За осъществяване на дейността по ал. 1, физическите и юридическите лица са 

длъжни да уведомят кмета на населеното място като му предоставят информация относно 

създадената организация по охраната, както и лицата участващи в охраната. 

(3) При поискване от лицата по ал. 1 кметът на общината/кметството, или определени 

от него длъжностни лица, им съдействат за наемане на охранители. Кметовете могат да 

съдействат и за контрол по целесъобразното разходване на събраните от лицата средства. 

 

 

 

Глава трета 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА   

 

Чл. 4. (1) Физическите и юридическите лица, извършващи селскостопанска дейност: 

1. организират самостоятелно опазването на селскостопанското си имущество от 

повреди, унищожаване, разпиляване, кражби и присвоявания; 

2. правят предложения пред органите на местната власт за подобряване дейността по 

опазване на  селскостопанското имущество на територията на общината; 

3. участват в организирането и провеждането на съвместни дейности по опазване на 

селскостопанското имущество на територията на общината. 

Чл. 5. В изпълнение целите на Наредбата, физическите и юридическите лица, 

осъществяващи дейности в земеделските земи, спазват следните правила и извършват 

следните дейности:  

1. да приведат в изправност наличните пожаротехнически средства за гасене на 

пожари;  

2. да използват в жътвената кампания земеделската техника, на която е извършен 

годишен технически преглед и е допусната от органите за ПБЗН, удостоверено с протокол; 

3. да организират провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на 

участниците в прибирането на реколтата, за което да се изготвят протоколи;  

4. да отделят площите, засети с житни култури, с пожарозащитни ивици с ширина не 

по-малко от 6м от горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове, от автомобилни 

пътища, от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения 
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на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други 

обекти;  

 

Чл. 6. Собствениците на изкупвателни пунктове за селскостопанска продукция, 

определени по реда на чл.2, ал.1, т.7, са длъжни: 

1. преди започване на дейността да уведомят писмено общината за стартиране 

дейността на организираните от тях пунктове и складове за изкупуване на селскостопанска 

продукция; 

2. да водят книга за изкупените, реализираните и налични количества селскостопанска 

продукция, като записват и от кого е изкупена тази продукция; 

3. да следят за произхода на продукцията, като изискват при изкупуването декларация, 

удостоверяваща, че тя е собствено производство или начина на придобиването й; 

 

Чл. 7. Прекарването на добитъка и организацията на пашата се извършват в 

съответствие с изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и ЗСПЗЗ. 

(1) Прекарването на стадата до съответните пасища се извършва само по определените 

маршрути, като задължително се съпровождат от пастир.  Маршрутите, задължително се 

съобразяват със собствеността на земята, през която се прекарват.  

(2) Забранено е прекарването на селскостопански животни през частни имоти, 

независимо от това дали се обработват или не. 

(3) Собствениците на селскостопански земи, разположени покрай пътищата за основни 

прокари на животни към паша са длъжни сами да ограждат имотите си откъм страната на 

движението. 

 

 

Глава четвърта 

ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО  

 

Чл. 8. (1) Кметът на общината сключва трудови или граждански договори с полски 

пазачи за определен период.  

(2) При изпълнение на служебните си задължения полските пазачи задължително 

носят униформено облекло, отличителен знак с надпис „Полска охрана“ и удостоверение, 

издадено от кмета на общината. 

(3) Полските пазачи и доброволните сътрудници, съгл. чл.9, 10 и 11 от ЗОСИ, се 

определят със заповед на кмета на общината по предложение на кметовете на кметства и 

кметските наместници.  

(4) Кметът на общината може да определи със заповед моторизирани групи на 

полската охрана по предложение на кметовете и кметските наместници, като определя 

режима на работа и отговорностите им.  

Чл. 9 (1) Назначените полски пазачи и определените доброволни сътрудници имат 

права съгласно чл.10 ал.3 от ЗОСИ. 

(2) Назначените полски пазачи и определените доброволни сътрудници имат 

задължения съгласно чл.12 от ЗОСИ. 

 

 

Глава пета 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА  ПОЛСКАТА ОХРАНА 

 

Чл. 10 (1) В случаите по чл.3, ал.3, при поискване от физическите и юридическите 

лица по чл. 1, ал. 2, кметът на общината /кметството или определено от него длъжностно 

лице им съдейства при набирането на определена от тях годишна/сезонна вноска за опазване 

на имуществото им. 
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(2) Физически лица и юридически лица по чл.1, ал.2 могат допълнително да даряват на 

общината парични средства за назначаване на полски пазачи, които да охраняват определено 

от тях селскостопанско имущество. 

 

Глава шеста 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЕДИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

 

Чл.11. (1) Вредите, които се обезщетяват по реда на тази наредба се установяват по 

заявление на увредения или служебно с акт, който се съставя незабавно от упълномощените 

по тази наредба лица. 

(2) Актът следва да се състави по изискванията на чл.42 и чл.43 от Закона за 

административните нарушения и наказания. 

(3) Когато актосъставителя не може да установи самоличността  на нарушителя, тя се 

установява  със съдействието на  общината, кметството или  РУ – Полиция.   

     

Чл.12.  /1/ Комисия от община Исперих, сформирана със заповед на  кмета на 

общината, на основание на чл.20 от ЗОСИ:   

 1. установяват характера и размера на вредите; 

 2. определят размера на обезщетението; 

 3. изясняват други обстоятелства във връзка с деянието 

(2) За своите констатации и оценки, комисията съставя протокол, съгласно ЗОСИ. 

(3) Когато в акта има точни данни за размера на вредите кметът на общината или 

кметовете на кметства могат сами да определят размера на обезщетението без да назначават 

лица по алинея първа. 

 

Чл.13. Ако нарушителят възстанови вредите, административно наказателна преписката 

се прекратява с мотивирана резолюция на Кмета на Община Исперих. 

 

Чл.14. (1) Оценката на вредите, нанесени на селскостопанското имущество се 

извършва: 

 1. на селскостопанска продукция, селскостопански животни и птици, пчели, буби, 

риби -  по пазарни цени;  

 2. на полски култури, трайни и цветни насаждения - по тарифа, утвърдена от 

министъра на земеделието и горите или по пазарни цени.  

 3. на препарати, торове, горива, селскостопански инвентар и амбалаж - по пазарни 

цени.  

 5. на други видове селскостопанско имущество – по реална стойност съгласно 

правилника по ЗОСИ.  

(2) При определяне на вредите от неполучена селскостопанска продукция се вземат в 

предвид очакваните добиви, а ако не могат да се определят се приемат средните добиви за 

района.  

  

Чл.15. В седем дневен срок от представянето на протокола по чл.12, ал.2 

административно наказващият орган се произнася по преписката съгласно чл.24 от ЗОСИ 

  

Чл.16. (1) Определянето на обезщетение и налагането на административно наказание 

за причинени вреди на селскостопанско имущество се извършват от административно 

наказващия орган с наказателно постановление, съгласно чл.25 от ЗОСИ.   

  

(2) Когато няма основание за налагане на административно наказание, определянето 

на обезщетение за причинени вреди става със заповед на Кмета на Община Исперих, която 
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може да бъде обжалвана пред Административния съд по реда на АПК в 14-дневен срок от 

съобщаването й. 

 

Чл.17. (1) Не подлежат на установяване и обезщетяване по реда на тази наредба вреди, 

които са причинени: 

 1. от природни бедствия; 

 2. от неизвестен извършител ; 

 3. при изпълнение на договорни задължения към увредения; 

4. в рамките на покрит от застраховка риск; 

 5. на пчелни семейства, които не са регистрирани по надлежния ред; 

 6. на селскостопанско имущество, намиращо се в райони на населени места, в които е 

забранено извършването на съответната селскостопанска дейност.  

 

Чл.18. (1) Изземва се от органите на МВР селскостопанска продукция, за която не е 

наличен документ за произход и не е възможно същият да бъде установен. Иззетата 

продукция се предава на Кмета на Община Исперих или оправомощено от него длъжностно 

лице от общинската администрация с протокол. 

(2) Добитък, пуснат в селскостопански земи в нарушение на разпоредбите на тази 

наредба, когато е собственост на гражданин или на неизвестно лице се задържа и се гледа в 

подходящи помещения, определени от кмета на общината. 

(3) Когато добитък не бъде потърсен в 14- дневен срок от задържането или ако в 7- 

дневен срок от уведомяването собственикът не заплати разноските по храненето и гледането 

на животните и дължимото обезщетение за причинени вреди, последните се продават чрез 

търг с явно наддаване, а от получената сума се удържа  дължимото обезщетение за 

причинените вреди, разноските по гледане и хранене на животните, както и наложената 

глоба. 

(4) Ако в срок от три месеца от съобщението, когато собственикът на животните е 

известен и 6 месеца от деня на продажбата, когато собственикът е неизвестен той не се яви, за 

да получи остатъка от сумата, тя се внася в отделна партида в набирателна сметка в общината 

за издръжка и вреди.  

 

Чл.19. (1) Отнетите вещи, предмет на нарушението се съхраняват на места, определени 

от кмета на общината до влизане в сила на наказателното постановление. Ако дотогава 

вещите не бъдат потърсени от собствениците им подлежат на продажба - чрез публичен търг. 

(2) Отнетата селскостопанска продукция, подлежаща на бързо разваляне се предава с 

протокол на организации на общинска издръжка, които могат да я оползотворят или се 

обявяват за продан по пазарни цени. 

(3) Продукцията, която не може да бъде оползотворена се предава като вторични 

суровини или се бракуват по установения ред. 

(4) Задържаните,  при  кражби от земеделски земи общинска собственост – дървета и 

дървен материал до 4 кубика, се предават с протокол на организации на общинска бюджетна 

издръжка. Над 4 кубика се продават на търг с минимална цена, определена съгласно тарифа 

за корен в наредба на общинския съвет. 

 

 

Глава седма 

АДМИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.20. (1) Наказват се с глоба от 100 лв. до 500 лв. ако не подлежи на по-тежко 

наказание, които: 
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1. влиза, преминава с моторни превозни средства или с превозни средства с 

животинска тяга, пуска животни през селскостопански земи с посеви, трайни или цветни 

насаждения, като с това причинява вреди на селскостопанското имущество. 

2.завземе, без законно основание или не освободи след покана общинска и държавна 

земеделска земя, селскостопанска постройка или друго  селскостопанско имущество. 

3. отсече, унищожи или повреди без разрешение дърво или лоза, опазвани съгласно чл. 

32 - 34 от ЗОСИ. 

4. не изпълни заповедта за достъп до масиви по чл. 2, ал.1, т.6; 

5. не изпълни заповедта за определяне на местата и режима на работа на 

изкупвателните пунктове по чл. чл. 2, ал.1, т.7; 

(2) При повторно нарушение по предходния член наказанието е глоба от 200 лв. до 

1000 лева. 

 

Чл.21. (1) Който открадне, присвои или извърши вещно укривателство на 

селскостопанско имущество, когато стойността на предмета не надвишава 150 лева по цени 

на дребно се наказва по административен ред с глоба от 50 лв. до 500 лв., но не по-малко от 

тройния размер на стойността на предмета. Селскостопанската продукция, за която не е 

налице документ удостоверяващ нейния произход, и такъв не може да се установи се изземва 

от Кмета на общината или оправомощено от длъжностно лице от общинската администрация, 

за което се съставя протокол.  

(2) Когато нарушението по предходната алинея е извършено през нощта или при 

извършването му е използвано моторно превозно средство или е ползвано превозно средство 

с животинска тяга се налага глоба от 150 лв. до 500 лева. 

 

Чл.22. (1) За нарушение на останалите  разпоредби на тази наредба на нарушителите се 

налага глоба от 100 до 500 лева. 

(2) При повторно извършване на нарушения по предходната алинея, наказанието е 

глоба от 200 до 1000 лв. 

 

Чл. 23. (1) Актовете за установяване на нарушенията по наредбата се издават от: 

1. Кметовете на населените места. 

2. Упълномощени служители от РУ на МВР Исперих при ОДМВР – Разград. 

3. Упълномощени служители от община Исперих. 

 

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или от негов 

заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в Наредбата. Сумите от 

наложените глоби постъпват в общинския бюджет. 

 

Чл.24. Административно наказателното производство се извършва по реда на Закона 

за административните нарушения и наказания. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.25. (1) Селскостопански животни (добитък) по смисъла на тази наредба са едри и 

дребни преживни животни, свине и еднокопитни (коне, магарета, и техните хибриди). 

(2) Продукти,  подлежащи на бързо разваляне са със срок на трайност до 7 дни. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал.1, т.13, чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и 

чл. 8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.  
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§2. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Общината и кметовете и 

кметския наместник на населени места.  

§ 3. Наредбата е приета с решение на ОбС Исперих № …/… ., по протокол № … /…. 

 

2. 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 – град Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Приложения: 

1. Обява и мотиви за приемането на проект на Наредба №31 за охрана и опазване на 

селскостопанското имущество; 

2. Справка за постъпили предложения във връзка с приемане на Наредба №31 за охрана и 

опазване на селскостопанското имущество; 

3. Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието. 

 

 

 Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля председателите на постояните комисии за становище. 

 Заповядайте г-жо Митева, като председател на водеща комисия. 

 

 Росица Митева - Председател на ПК по  " Законност и обществен ред" 

 На заседание ПК по „ Законност и обществен ред” проведено на 22.01.2018 г. от 15.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка.  

                                      

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 

 

 Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хюсеин, като председател на участваща комисия. 

 

 Айдън Хюсеин –Председател на ПК по «Стопански дейности и европейско 

развитие». 

 На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие” проведено на 

22.01.2018 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка.   

           

         Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на 

Общински съвет Исперих. 
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 Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Имате ли въпроси, предложения към вносителя колеги? 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група на 

ДПС. 

 Аз като земеделски стопанин забелязвам, че там където мерите, които са общинска 

собственост и са отдадени и граничат със обработваема земя, поняго собствениците навлизат 

и изорават част от мерите. Щом ще има охрана нека се обърне внимание на този факт. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 В наредбата това го има, става въпрос за цялото селскостопанско имущество. 

 

 Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-жо Романска. 

 

 Даринка Романска – общински съветник от политически представената група на 

БСП. 

 На заседание на постояната комисия обсъдихме проблема с преминаването през терена 

на землище от машини и др. Това трябва да не се допуска. 

 

 Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих. 

 Що се отнася до това, че се изорават част от мерите моля, да бъдем сигнализирани за 

да вземем мерки по създадения проблем. 

 

 Венелин Вутов – Заместник Председател на Общински съвет Исперих. 

 Има ли други желаещи да вземат отношение. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

         Резултати от гласуването: 

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

самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

29 23 23 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

№ 460 

 

На основание чл. 21 ал. 1, т.13 и т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от Закона за опазване на 

селскостопанското имущество, чл. 8, чл.28 от ЗНА и чл. 76, ал.3 във връзка с чл.77 и чл.79 от 

АПК, Общински съвет Исперих 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Наредба №31 за охрана и опазване на селскостопанското имущество, както 

следва: 

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

ал. 3 от АПК действия. 
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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 – град Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

НАРЕДБА №31  

ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ  

НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО 
 

/Приета с решение № 460,  по протокол № 40 от 25.01.2018 г. на Общински съвет 

Исперих/ 

 

Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 1. (1) Наредбата урежда условията и реда за опазване на селскостопанското 

имущество по смисъла на чл. 2, ал.1 от ЗОСИ. 

(2) Имуществото, посочено в предходната алинея се опазва по реда на тази наредба, 

когато е собственост на земеделски кооперации, частни собственици и общинска собственост 

или е предоставено за управление на арендатори, наематели или граждани във връзка с 

извършвана от тях селскостопанска дейност.  

(3) Селскостопанското имущество се опазва по реда на тази наредба и когато се 

намира в границите на населените места или в крайпътните ивици. 

(4) Органите на МВР и МЗХ оказват съдействие при опазване на селскостопанското 

имущество.  

 

Глава втора 

ОРГАНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО 

 

Чл. 2. (1) Кметът на общината: 

 1. организира, ръководи и контролира опазването на селскостопанското имущество на 

територията на общината; 

  2. координира дейността на физическите, юридическите лица по чл. 1, ал. 2 и 

компетентните органи по повод опазване на селскостопанско имущество на територията на 

общината;  

  3. координира и организира съвместно с физическите, юридическите лица по чл. 1, ал. 

2 и органите на МВР временни или постоянни моторизирани групи за охрана и опазване на 

селскостопанското имущество; 

  4. отговаря за организиране на места за задържане на селскостопански животни 

(добитък) в случаите по чл. 39 от ЗОСИ, при следните изисквания:   

а) да са разположени на подходящ терен с оглед осигуряване на охраната; 

б) да имат изграден навес и минимум един декар земя; 

в) имат ограда и заключваща се врата. 

5. отговаря за своевременното уведомяване на директора на съответната Областна 

дирекция по безопасност на храните за установени нарушения по чл. 139, ал. 1 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, свързани с отглеждане, придвижване или паша на 

селскостопански животни без официална идентификация с оглед издаване на разпореждане за 
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отнемане на животните в полза на държавата или умъртвяването им на място и 

транспортирането им в обект за обезвреждане на странични животински продукти. 

6. определя със заповед ред за достъп до земеделските масиви (вкл. ограничения в 

тъмната част от денонощието) за времето, когато се прибира продукцията от тях, по искане 

на физическите и юридическите лица техни  собственици или ползватели; 

7. определя със заповед места за организиране на изкупвателни пунктове за 

селскостопанска продукция и режима на работата им; 

(2) Кметът на кметство организира воденето на преписки по ЗОСИ. Кметът определя с 

нарочна заповед служител от администрацията, който: 

 - води регистрите и досиетата;  

 - води преписки по ЗОСИ; 

 - отчита средствата постъпили по сметка за събиране на такси 

 - отчита средствата постъпили по сметка от събрани глоби  

      (3) Преписките по ЗОСИ се образуват: 

- при постъпило искане по чл. 8, ал.1 от Наредбата; 

- при постъпил сигнал за нарушение по ЗОСИ; 

- при постъпила заявление за обезщетение по Глава ІІІ от ЗОСИ. 

(4) Преписките се завеждат в нарочен регистър, който следва да съдържа входящ 

номер, дата на образуване, подател на сигнала или искането, дати на движението по 

преписката, име на оправомощено лице, което ще работи по преписката, дати и характер на 

всички издадени актове по преписката, дата на приключване на преписката. 

(5) Преписката се комплектова и съдържа: сигнала/искането, актовете с които се 

определя оправомощено лице, което работи по преписката, всички издадени актове във 

връзка с работата по преписката, окончателния акт, с който се приключва преписката. 

Преписката се комплектова и с всички приходни и разходни документи, когато по нея се 

събират такси или се налагат глоби. 

(6) Органите на МВР оказват съдействие на органите на кметовете при опазване на 

селскостопанското имущество. Извършват регулярни проверки и оказват съдействие на 

кметовете за изземване на селскостопанска продукция, за която не е налице документ 

удостоверяващ нейния произход. 

(7) Кметовете и кметският наместник организират и провеждат мероприятията за 

опазване на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл.8, ал.1 от Закона за 

опазване на селскостопанското имущество, като:  

1. навременно разгласяват и разясняват спазването на Наредба № 8121з- 

968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване дейности в 

земеделските земи сред населението.  

2. организират групи за гасене на пожари в земеделските масиви и своевременното им 

извозване до мястото на пожара, както и оборудването им с пожаротехнически средства за 

първоначално гасене;  

3. организират осигуряването на подстъпи и пътища за противопожарни цели до 

естествени и изкуствени водоизточници;  

4. издават предписания на стопанисващите пътищата ведомства и институции за 

отстраняването на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на 

пътища, които минават през и/или покрай житни посеви;  

5. сигнализират Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” - 

при нарушаване на противопожарните правила на телефон 112;  

(8) Органите на МВР оказват съдействие на органите на кметовете при опазване на 

селскостопанското имущество. Извършват регулярни проверки и оказват съдействие на 

кметовете за изземване на селскостопанска продукция, за която не е налице документ 

удостоверяващ нейния произход. 
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Чл. 3 (1) Физическите и юридическите лица по чл. 1, ал. 2 имат право да се 

организират или сдружават за осъществяване охрана на селскостопанското си имущество. 

(2) За осъществяване на дейността по ал. 1, физическите и юридическите лица са 

длъжни да уведомят кмета на населеното място като му предоставят информация относно 

създадената организация по охраната, както и лицата участващи в охраната. 

(3) При поискване от лицата по ал. 1 кметът на общината/кметството, или определени 

от него длъжностни лица, им съдействат за наемане на охранители. Кметовете могат да 

съдействат и за контрол по целесъобразното разходване на събраните от лицата средства. 

 

 

 

Глава трета 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА   

 

Чл. 4. (1) Физическите и юридическите лица, извършващи селскостопанска дейност: 

1. организират самостоятелно опазването на селскостопанското си имущество от 

повреди, унищожаване, разпиляване, кражби и присвоявания; 

2. правят предложения пред органите на местната власт за подобряване дейността по 

опазване на  селскостопанското имущество на територията на общината; 

3. участват в организирането и провеждането на съвместни дейности по опазване на 

селскостопанското имущество на територията на общината. 

Чл. 5. В изпълнение целите на Наредбата, физическите и юридическите лица, 

осъществяващи дейности в земеделските земи, спазват следните правила и извършват 

следните дейности:  

1. да приведат в изправност наличните пожаротехнически средства за гасене на 

пожари;  

2. да използват в жътвената кампания земеделската техника, на която е извършен 

годишен технически преглед и е допусната от органите за ПБЗН, удостоверено с протокол; 

3. да организират провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на 

участниците в прибирането на реколтата, за което да се изготвят протоколи;  

4. да отделят площите, засети с житни култури, с пожарозащитни ивици с ширина не 

по-малко от 6м от горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове, от автомобилни 

пътища, от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения 

на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други 

обекти;  

 

Чл. 6. Собствениците на изкупвателни пунктове за селскостопанска продукция, 

определени по реда на чл.2, ал.1, т.7, са длъжни: 

1. преди започване на дейността да уведомят писмено общината за стартиране 

дейността на организираните от тях пунктове и складове за изкупуване на селскостопанска 

продукция; 

2. да водят книга за изкупените, реализираните и налични количества селскостопанска 

продукция, като записват и от кого е изкупена тази продукция; 

3. да следят за произхода на продукцията, като изискват при изкупуването декларация, 

удостоверяваща, че тя е собствено производство или начина на придобиването й; 

 

Чл. 7. Прекарването на добитъка и организацията на пашата се извършват в 

съответствие с изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и ЗСПЗЗ. 

(1) Прекарването на стадата до съответните пасища се извършва само по определените 

маршрути, като задължително се съпровождат от пастир.  Маршрутите, задължително се 

съобразяват със собствеността на земята, през която се прекарват.  



 95 

(2) Забранено е прекарването на селскостопански животни през частни имоти, 

независимо от това дали се обработват или не. 

(3) Собствениците на селскостопански земи, разположени покрай пътищата за основни 

прокари на животни към паша са длъжни сами да ограждат имотите си откъм страната на 

движението. 

 

 

Глава четвърта 

ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО  

 

Чл. 8. (1) Кметът на общината сключва трудови или граждански договори с полски 

пазачи за определен период.  

(2) При изпълнение на служебните си задължения полските пазачи задължително 

носят униформено облекло, отличителен знак с надпис „Полска охрана“ и удостоверение, 

издадено от кмета на общината. 

(3) Полските пазачи и доброволните сътрудници, съгл. чл.9, 10 и 11 от ЗОСИ, се 

определят със заповед на кмета на общината по предложение на кметовете на кметства и 

кметските наместници.  

(4) Кметът на общината може да определи със заповед моторизирани групи на 

полската охрана по предложение на кметовете и кметските наместници, като определя 

режима на работа и отговорностите им.  

Чл. 9 (1) Назначените полски пазачи и определените доброволни сътрудници имат 

права съгласно чл.10 ал.3 от ЗОСИ. 

(2) Назначените полски пазачи и определените доброволни сътрудници имат 

задължения съгласно чл.12 от ЗОСИ. 

 

 

Глава пета 

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА  ПОЛСКАТА ОХРАНА 

 

Чл. 10 (1) В случаите по чл.3, ал.3, при поискване от физическите и юридическите 

лица по чл. 1, ал. 2, кметът на общината /кметството или определено от него длъжностно 

лице им съдейства при набирането на определена от тях годишна/сезонна вноска за опазване 

на имуществото им. 

(2) Физически лица и юридически лица по чл.1, ал.2 могат допълнително да даряват на 

общината парични средства за назначаване на полски пазачи, които да охраняват определено 

от тях селскостопанско имущество. 

 

Глава шеста 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЕДИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

 

Чл.11. (1) Вредите, които се обезщетяват по реда на тази наредба се установяват по 

заявление на увредения или служебно с акт, който се съставя незабавно от упълномощените 

по тази наредба лица. 

(2) Актът следва да се състави по изискванията на чл.42 и чл.43 от Закона за 

административните нарушения и наказания. 

(3) Когато актосъставителя не може да установи самоличността  на нарушителя, тя се 

установява  със съдействието на  общината, кметството или  РУ – Полиция.   

     

Чл.12.  /1/ Комисия от община Исперих, сформирана със заповед на  кмета на 

общината, на основание на чл.20 от ЗОСИ:   

 1. установяват характера и размера на вредите; 
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 2. определят размера на обезщетението; 

 3. изясняват други обстоятелства във връзка с деянието 

(2) За своите констатации и оценки, комисията съставя протокол, съгласно ЗОСИ. 

(3) Когато в акта има точни данни за размера на вредите кметът на общината или 

кметовете на кметства могат сами да определят размера на обезщетението без да назначават 

лица по алинея първа. 

 

Чл.13. Ако нарушителят възстанови вредите, административно наказателна преписката 

се прекратява с мотивирана резолюция на Кмета на Община Исперих. 

 

Чл.14. (1) Оценката на вредите, нанесени на селскостопанското имущество се 

извършва: 

 1. на селскостопанска продукция, селскостопански животни и птици, пчели, буби, 

риби -  по пазарни цени;  

 2. на полски култури, трайни и цветни насаждения - по тарифа, утвърдена от 

министъра на земеделието и горите или по пазарни цени.  

 3. на препарати, торове, горива, селскостопански инвентар и амбалаж - по пазарни 

цени.  

 5. на други видове селскостопанско имущество – по реална стойност съгласно 

правилника по ЗОСИ.  

(2) При определяне на вредите от неполучена селскостопанска продукция се вземат в 

предвид очакваните добиви, а ако не могат да се определят се приемат средните добиви за 

района.  

  

Чл.15. В седем дневен срок от представянето на протокола по чл.12, ал.2 

административно наказващият орган се произнася по преписката съгласно чл.24 от ЗОСИ 

  

Чл.16. (1) Определянето на обезщетение и налагането на административно наказание 

за причинени вреди на селскостопанско имущество се извършват от административно 

наказващия орган с наказателно постановление, съгласно чл.25 от ЗОСИ.   

  

(2) Когато няма основание за налагане на административно наказание, определянето 

на обезщетение за причинени вреди става със заповед на Кмета на Община Исперих, която 

може да бъде обжалвана пред Административния съд по реда на АПК в 14-дневен срок от 

съобщаването й. 

 

Чл.17. (1) Не подлежат на установяване и обезщетяване по реда на тази наредба вреди, 

които са причинени: 

 1. от природни бедствия; 

 2. от неизвестен извършител ; 

 3. при изпълнение на договорни задължения към увредения; 

4. в рамките на покрит от застраховка риск; 

 5. на пчелни семейства, които не са регистрирани по надлежния ред; 

 6. на селскостопанско имущество, намиращо се в райони на населени места, в които е 

забранено извършването на съответната селскостопанска дейност.  

 

Чл.18. (1) Изземва се от органите на МВР селскостопанска продукция, за която не е 

наличен документ за произход и не е възможно същият да бъде установен. Иззетата 

продукция се предава на Кмета на Община Исперих или оправомощено от него длъжностно 

лице от общинската администрация с протокол. 
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(2) Добитък, пуснат в селскостопански земи в нарушение на разпоредбите на тази 

наредба, когато е собственост на гражданин или на неизвестно лице се задържа и се гледа в 

подходящи помещения, определени от кмета на общината. 

(3) Когато добитък не бъде потърсен в 14- дневен срок от задържането или ако в 7- 

дневен срок от уведомяването собственикът не заплати разноските по храненето и гледането 

на животните и дължимото обезщетение за причинени вреди, последните се продават чрез 

търг с явно наддаване, а от получената сума се удържа  дължимото обезщетение за 

причинените вреди, разноските по гледане и хранене на животните, както и наложената 

глоба. 

(4) Ако в срок от три месеца от съобщението, когато собственикът на животните е 

известен и 6 месеца от деня на продажбата, когато собственикът е неизвестен той не се яви, за 

да получи остатъка от сумата, тя се внася в отделна партида в набирателна сметка в общината 

за издръжка и вреди.  

 

Чл.19. (1) Отнетите вещи, предмет на нарушението се съхраняват на места, определени 

от кмета на общината до влизане в сила на наказателното постановление. Ако дотогава 

вещите не бъдат потърсени от собствениците им подлежат на продажба - чрез публичен търг. 

(2) Отнетата селскостопанска продукция, подлежаща на бързо разваляне се предава с 

протокол на организации на общинска издръжка, които могат да я оползотворят или се 

обявяват за продан по пазарни цени. 

(3) Продукцията, която не може да бъде оползотворена се предава като вторични 

суровини или се бракуват по установения ред. 

(4) Задържаните,  при  кражби от земеделски земи общинска собственост – дървета и 

дървен материал до 4 кубика, се предават с протокол на организации на общинска бюджетна 

издръжка. Над 4 кубика се продават на търг с минимална цена, определена съгласно тарифа 

за корен в наредба на общинския съвет. 

 

 

Глава седма 

АДМИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.20. (1) Наказват се с глоба от 100 лв. до 500 лв. ако не подлежи на по-тежко 

наказание, които: 

1. влиза, преминава с моторни превозни средства или с превозни средства с 

животинска тяга, пуска животни през селскостопански земи с посеви, трайни или цветни 

насаждения, като с това причинява вреди на селскостопанското имущество. 

2.завземе, без законно основание или не освободи след покана общинска и държавна 

земеделска земя, селскостопанска постройка или друго  селскостопанско имущество. 

3. отсече, унищожи или повреди без разрешение дърво или лоза, опазвани съгласно чл. 

32 - 34 от ЗОСИ. 

4. не изпълни заповедта за достъп до масиви по чл. 2, ал.1, т.6; 

5. не изпълни заповедта за определяне на местата и режима на работа на 

изкупвателните пунктове по чл. чл. 2, ал.1, т.7; 

(2) При повторно нарушение по предходния член наказанието е глоба от 200 лв. до 

1000 лева. 

 

Чл.21. (1) Който открадне, присвои или извърши вещно укривателство на 

селскостопанско имущество, когато стойността на предмета не надвишава 150 лева по цени 

на дребно се наказва по административен ред с глоба от 50 лв. до 500 лв., но не по-малко от 

тройния размер на стойността на предмета. Селскостопанската продукция, за която не е 

налице документ удостоверяващ нейния произход, и такъв не може да се установи се изземва 
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от Кмета на общината или оправомощено от длъжностно лице от общинската администрация, 

за което се съставя протокол.  

(2) Когато нарушението по предходната алинея е извършено през нощта или при 

извършването му е използвано моторно превозно средство или е ползвано превозно средство 

с животинска тяга се налага глоба от 150 лв. до 500 лева. 

 

Чл.22. (1) За нарушение на останалите  разпоредби на тази наредба на нарушителите се 

налага глоба от 100 до 500 лева. 

(2) При повторно извършване на нарушения по предходната алинея, наказанието е 

глоба от 200 до 1000 лв. 

 

Чл. 23. (1) Актовете за установяване на нарушенията по наредбата се издават от: 

1. Кметовете на населените места. 

2. Упълномощени служители от РУ на МВР Исперих при ОДМВР – Разград. 

3. Упълномощени служители от община Исперих. 

 

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или от негов 

заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в Наредбата. Сумите от 

наложените глоби постъпват в общинския бюджет. 

 

Чл.24. Административно наказателното производство се извършва по реда на Закона 

за административните нарушения и наказания. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.25. (1) Селскостопански животни (добитък) по смисъла на тази наредба са едри и 

дребни преживни животни, свине и еднокопитни (коне, магарета, и техните хибриди). 

(2) Продукти,  подлежащи на бързо разваляне са със срок на трайност до 7 дни. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал.1, т.13, чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и 

чл. 8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.  

§2. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Общината и кметовете и 

кметския наместник на населени места.  

§ 3. Наредбата е приета с решение на ОбС Исперих № 460,по протокол № 40 от 

25.01.2018 г.  

 

Приложения: 

1. Обява и мотиви за приемането на проект на Наредба №31 за охрана и опазване на 

селскостопанското имущество; 

2. Справка за постъпили предложения във връзка с приемане на Наредба №31 за охрана и 

опазване на селскостопанското имущество; 

3. Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието. 
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 ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Има ли желаещи да вземат отношение по тази точка от дневния ред. 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група на 

ДПС. 
 Има оплакване от родителите на ученици, които учат в ОУ « Христо Ботев» гр. 

Исперих, които автобуса на училището ги извозва до първата спирка в селото. 

 Искам да попитам защо няма автобус също по линията посока  с. Делчево, с. 

Печеница, с. Средоселци, с. Къпиновци. Нека да се види транспортната схема на общината. 

 

 По проблема засегнат от общинския съветник Зейти Фераим отношение взема и Кмета 

на с. Малък Поровец г-жа  Илиева, която посочи, че селото е на баир и през зимата автобуса 

трудно се предвижва до горния край на селото. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Други желаещи да вземат отношение по тази точка. 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

 По правилник заседанията на Общински съвет Исперих са от 17.00 ч., а имаме 

насрочени заседания за 14.00 ч. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих даде отговор на 

въпроса на г-жа Митева. 

 Заседанията насрочени за 14.00 ч. са по мое предложение във връзка със зимния сезон 

имаме общински съветници от отдалечени населени места и ще се съгласите с мен, че трябва 

да помислим и за тяхното придвижване. 

 

 Има ли други желаещи да се изкажат. 

 Няма. 

 Преминаваме към последна точка от дневния ред. 

 

 

 

 ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

 Разни. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми колеги, 

 На 22.01.2018 г. с Вх. № 35 в деловодството на Общински съвет Исперих постъпи 

подписка от Юнуз Ахмед Хаккъ жител на гр. Исперих съдържаща 64 бр. Листи и 1563 

подписа, с която г-н Хаккъ  изразява крайно недоволство от състоянието на улиците на гр. 

Исперих. В подписката г-н Хаккъ настоява в рамките на 20 работни дни след внасянето да се 

свика общоградско събрание, на което да се оповести точния план за решаване на проблема. 

Такава подписка е внесена и в деловодството на Община Исперих. 

 В деловодството на Общински съвет Исперих няма постъпили други писма. 

 Заповядайте г-н Хаккъ. 
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 Юнуз Хаккъ – жител на гр. Исперих и вносител на Заявлението с Протестната 

подписка. 

 Уважаеми общински съветници, 

 Всички сте представители на различни политически партии, и хората жителите на 

общината са заложили надежди във Вас. Проблема е голям и се радвам, че приехте присърце 

да бъде разгледан този проблем. Ние жителите на общината искаме само да ни се обесни до 

кога ще са в този вид улиците, какво предприема ръководството, ние също ще помогнем ако 

се потърси помоща ни. Има приказки и ме свързват с различни политически партии, това не е 

така искам като една общност да подобрим пътищата в града. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Други желаещи да вземат отношение по тази точка има ли? 

 Няма. 

 

 

 Уважаеми колеги общински съветници, 

 Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното редовно заседание на Общински 

съвет Исперих проведено на 25.01.2018 г.  и благодаря за присъстваието Ви. 

 

 

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

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

Общински съвет Исперих 

 

 

 

 

 Адв. Даниел  Димитров Йорданов 
 Председател Общински съвет - Исперих 
 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  
 

 


