
Р Е Ш Е Н И Я 
ОТ  

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ, 

ПРОВЕДЕНО НА 31.01.2006 ГОДИНА 

ПРОТОКОЛ  № 25 

  

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.66 от Закона за местните данъци и такси 

160. Одобрява План – сметка за необходимите разходи по чл.66 от Закона за местните 
данъци и такси през 2006 година 

  

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси 

161/ 1. Променя таксите за разрешения за търговия с тютюневи изделия и разрешения 
за търговия с вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки по 
чл.43 от Наредба 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Исперих , както следва:  

Чл.43. (1) За разрешения за търговия с тютюневи изделия и разрешения за търговия с 
вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки се събира 
годишна такса за упражняване на дейността в размери, при спазване на следните 
принципи: 

1. размерът на таксите се определя въз основа на разходите, извършвани от 
общината, за обработката на документите и контрола по спазването на изискванията за 
предоставянето на разрешението; 

2. при прекратяването на дейността на даден търговски обект общината 
възстановява част от годишната такса, пропорционална на периода, през който 
дейността не се осъществява; 

3. при сезонна работа годишната такса се заплаща в размер, пропорционален на 
периода на извършването й. 

(2) Таксите по ал. 1 се събират за разрешения за: 

т.1. търговия с тютюневи изделия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и 
тютюневите изделия:  



а/  за гр.Исперих  -            първоначална такса –150,00лв., годишна такса –
100,00лв.; 

б/ за селата:   

І зона -- Китанчево, Йонково, Подайва, Лъвино, Лудогорци, Тодорово, Свещари 

                                            първоначална такса – 50,00лв., годишна такса – 
70,00лв.; 

ІІ зона -- Голям Поровец, Белинци, Делчево, Райнино, Духовец, Вазово 

                                            Първоначална такса – 50,00лв., годишна такса – 
60,00лв.; 

  

ІІІ зона -- Старо Селище, Средоселци, Печеница, Конево, Яким Груево, 
Драгомъж, Къпиновци, Бърдоква, Малък Поровец                                                            

        първоначална такса – 50,00лв., годишна такса – 
50,00лв.;  

в/ заведения за хранене и развлечения: 

- за гр.Исперих                 първоначална такса –150,00лв., годишна такса –
150,00лв.; 

- за др.населени места:     първоначална такса –100,00лв., годишна такса –
100,00лв.; 

                        

т.2. складиране, съхраняване, лагеруване и търговия на едро на продукти от 
грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки:                                      

                                           първоначална такса –300,00лв., годишна такса –500,00лв.; 

  

т.3. търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни 
напитки: 

а/  за гр.Исперих  -                                                                 годишна такса –
100,00лв.; 

б/ за селата:  

І зона -- Китанчево, Йонково, Подайва, Лъвино, Лудогорци, Тодорово, Свещари 



                                                                                                 годишна такса – 
50,00лв.; 

  

ІІ зона -- Голям Поровец, Белинци, Делчево, Райнино, Духовец, Вазово 

                                                                                                 годишна такса – 
40,00лв.; 

  

ІІІ зона --Старо Селище, Средоселци, Печеница, Конево, Яким Груево, 
Драгомъж, Къпиновци, Бърдоква, Малък Поровец                                    

                                                                                                 годишна такса – 
20,00лв.;                      

т.4. търговия със спиртни напитки в заведенията за хранене и развлечения:  

- за гр.Исперих                                                                       годишна такса –300,00лв.; 

- за др. населени места                                                          годишна такса –100,00лв.; 

  

т.5. временен щанд за продажба на продукти от грозде, спирт, дестилати и 
спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми и др. подобни - 
дневна такса  – 20,00лв.на щанд. 

(3) Първоначалните такси по ал.2 се заплащат преди издаване на разрешението, 
а годишните такси - в срок до 31 януари. 

(4) За годината на издаване на разрешението по ал.1 годишната такса се заплаща 
в размер 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината, 
включително месеца на издаването. 

(5) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. 
Разрешението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на 
публични и частни държавни и общински вземания към датата на издаване на 
удостоверението.  

  

На основание чл. 21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с чл.3а, ал.2 от Закона за туризма   

161/ 2. Променя цените за посещение на обектите на Исторически музей – Исперих и 
печатните му издания по Таблица 1 - № 72  към  чл.53, ал.1 от Наредба 11 за 



определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Исперих по Приложение № 1, както следва: 

    

Приложение № 1  

  

Услуга/ такса 

  

Цена 
  

Нощувка в база “Камен рид” 

Заснемане на Тракийска гробница с фотоапарат 

Заснемане на Тракийска гробница с видеокамера 

Наем художествена галерия 

Наем Етнографска къща 

Наем зала Приемен център 

Вход експозиции – с видеофилм 

Вход експозиции – ученици, пенсионери, инвалиди – с видеофилм 

Вход експозиции 

Вход експозиции – ученици, пенсионери и инвалиди  

Вход Тракийска царска гробница 

Вход Тракийска царска гробница – ученици, пенсионери и инвалиди  

Вход Тракийска царска гробница – постоянни посетители 

Вход Гробници № 12 и 13 

Вход Гробници № 12 и 13 – ученици, пенсионери и инвалиди  

Вход Гробници № 12 и 13 – постоянни посетители 

Вход вятърна мелница с.Белинци 

Вход вятърна мелница с.Белинци - ученици, пенсионери и инвалиди  

Пълен маршрут 

  

6,00лв. на вечер 

20,00лв. на кадър 

  100,00лв. на минута 

15,00лв. на час 

10,00лв. на час 

20,00лв. на час 

2,00лв. 

1,00лв. 

1,00лв. 

0,50лв. 

10,00лв. 

5,00лв. 

2,00лв. 

4,00лв. 

2,00лв. 

1,00лв. 

1,00лв. 

0,50лв. 

20,00лв. 



Пълен маршрут  - ученици, пенсионери и инвалиди 

Пълен маршрут – постоянни посетители 

Дипляна Тракийска гробница – изд. Парнас 

Пътеводител “Сборяново” – изд. Парнас 

Дипляна Демир баба теке – нова 

Есенни четения том ІІ 

Ксерокопие на документ от научните фондове или книги 

Такса правоучастие в научни мероприятия 

  

10,00лв. 

5,00лв. 

0,80лв. 

1,20лв. 

1,00лв. 

4,50лв. 

0,10лв. 

5,00лв. 

        

  

На основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация  

162/1. Одобрява тристранен рамков договор за научно изследователско 
сътрудничество и обучение на студенти 

162/ 2. Упълномощава Кмета на Община Исперих и Директора на Исторически 
музей - Исперих да подпишат тристранен рамков договор за научно изследователско 
сътрудничество и обучение на студенти. 

        

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.16, ал.2 от Наредбата за оземляване на безимотни и 
малоимотни граждани 

163. Одобрява Протокол № 16 от 30.11.2005год. на Поземлена комисия – 
Исперих за оземляване на безимотни и малоимотни жители от с.Лъвино. Въвода във 
владение на оземлените лица за земите, където е извършена селскостопанска дейност 
да се извърши от Общинска служба “Земеделие и гори” в края на стопанската година. 

  На основание чл.35 от Закона за социално подпомагане, чл.52, ал.1 от 
Правилника за приложение на закона за социално подпомагане и във връзка с 
чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

164/ 1. Да се създаде Обществен съвет за упражняване на обществен контрол 
при осъществяване на дейностите по социално подпомагане, който да се състои от 5 
/пет/ души 

164/ 2. Обществения съвет да е в състав : 



-         Нуртен Ахмед Мехмед – гл.експерт “Здравеопазване” в Дирекция “ОЗК” – 
гр.Исперих, магистър по “Административен и здравен мениджмънт”, 
“Социален мениджмънт” и “Финанси”      

-         Басри Йонузов – пенсионер, бивш педагог и дългогодишен общественик 

-         Нехрин Исуф Яшар - бизнесмен 

-         Донка Цанева Ганчева – пенсионер, Председател на клуб “Гергана” 
гр.Исперих, учител и дългогодишен общественик  

-         Пенка Енчева Габровска – инженер с допълнителна педагогическа 
специалност, гл.експерт в Агенция по заетостта – гр.Исперих 

164/ 3. За председател на Обществения съвет избира Нуртен Ахмед Мехмед  

  

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация 

165/ 1. Община Исперих да дофинансира изграждането на “Паметник на 
загиналите воини от общината през периода 1912-1945година” в размер до 45000лева.  

165/ 2. Да осигури финансирането на инвеститорски контрол по изграждане на 
паметника за 2006 година, възложен чрез граждански договор от 03.08.2005год. в 
размер на 500лв.  

  

  

        ПРЕДСЕДАТЕЛ  

                                                 на ОбС - Исперих:                  /п/  

                                                                                       / Н.ХАЙРИ / 

  

                                                        ПРОТОКОЛИСТ:                 /п/ 

                                                                                                / А.Ахмед / 
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