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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

/ мандат 2019-2023г./ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовно заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 19 от 26.11.2020 г. 
 

РЕШЕНИЕ 

     № 142 

На основание чл.21, ал.2 във вр. с ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния 

кодекс 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема „Наредба за изменение и допълнение на таблицата на услугите, 

унифицираните наименования и цените за тях към Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Исперих“, Приложение №1 неразделна част към настоящата докладна записка. 

 

2. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички необходими 

законови действия в изпълнение на приетото решение. 

 

3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Исперих и на 

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

 

4. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административно-процесуалния кодекс. 

Приложение 1 е неразделна част от решението. 
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Приложение №1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Исперих 

 

№ по 

ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ОБИКНОВЕНА УСЛУГА БЪРЗА УСЛУГА ЕКСПРЕСНА УСЛУГА    ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
срок 

(раб. дни) 

цена 

(лв.) 

срок-

дни 

цена 

(лв.) 
срок-дни 

цена 

(лв.)   

ГРАО 

1 
2052 Издаване на удостоверение за 

раждане - оригинал 
веднага безплатно  -   -   -   -  

Закон за гражданската 

регистрация - чл. 43, ал. 6 и 

чл. 88, ал. 1, т. 1 във връзка с 

чл. 40, ал. 1, изр. второ; 

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 2, т. 1 

2 
2076 Издаване на удостоверение за 

раждане - дубликат 
5 5,00 3 6,00 

 до 8 

работни 

часа 

9,00 

Закон за гражданската 

регистрация - чл. 88 ал. 1, т. 1 

във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. 

трето;                                                                                                                                      

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 4 

3 
1999 Издаване на удостоверение за 

сключен граждански брак - оригинал 
веднага безплатно  -   -   -   -  

Закон за гражданската 

регистрация - чл. 88 ал. 1, т. 2 

във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. 

второ; 

Закон за местните данъци и 

такси чл. 110, ал. 2, т. 2 
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4 
2037 Издаване на удостоверение за 

сключен граждански брак-дубликат 
5 5,00 3 6,00 

до 8 

работни 

часа 

9,00 

Закон за гражданската 

регистрация - чл. 88 ал. 1, т. 2 

във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. 

трето;                                                

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 4 

5 

2038 Издаване на удостоверение за 

липса на съставен акт за гражданско 

състояние (акт за раждане, акт за 

смърт)  

 -   -   -   -  

до 8 

работни 

часа  

5,00 

Закон за гражданската 

регистрация - чл. 88 ал. 4 и чл. 

24, ал. 1; 

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 3 

6 
2019 Издаване на препис-извлечение 

от акт за смърт за първи път  
веднага безплатно  -   -   -  - 

Закон за гражданската 

регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 40 ал. 1, изр. 

второ;  

Закон за местните данъци и 

такси чл. 110, ал. 2, т. 3 

7 

2034 Издаване на препис-извлечение 

от акт за смърт за втори и следващ 

път  

5 5,00 3 6,00 

до 8 

работни 

часа 

9,00 

Закон за гражданската 

регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 40 ал. 1, изр. 

трето;                                                

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 4 
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8 
2016 Издаване на удостоверение за 

наследници 
5 3,00 3 6,00 

до 8  

работни 

часа 

9,00 

Закон за гражданската 

регистрация - чл. 24, ал. 1 и 

чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с 

чл. 5, т. 2;                                              

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 1;  

Наредба № РД-02-20-6 от 

24.04.2012 г. за издаване на 

удостоверения въз основа на 

регистъра на населението 

(Издадена от министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството и 

министъра на правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 

г.) – чл. 9 - 12 

9. 

 допълнена с Рeшение № 142 по 

протокол № 19от 26.11.2020г.  на 

ОбС Исперих 2109 Издаване на 

удостоверение за семейно положение 

5 3.00 3 6.00 

До 8 

работни 

часа 

9.00 

 

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 6;  

Наредба № РД-02-20-6 от 

24.04.2012 г. за издаване на 

удостоверения въз основа на 

регистъра на населението 

(Издадена от министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството и 

министъра на правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 

г.) – чл. 14 
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10. 
2075 Издаване на удостоверение за 

семейно положение, съпруг/а и деца  
5 3,00 3 6,00 

до 8 

работни 

часа 

9,00 

Закон за гражданската 

регистрация - чл. 24, ал. 1 и 

чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с 

чл. 5, т. 4; 

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 6;  

Наредба № РД-02-20-6 от 

24.04.2012 г. за издаване на 

удостоверения въз основа на 

регистъра на населението 

(Издадена от министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството и 

министъра на правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 

г.) – чл. 14 

11. 
2036 Издаване на удостоверение за 

съпруг/а и родствени връзки 
5 3,00 3 6,00 

до 8 

работни 

часа 

9,00 

Закон за гражданската 

регистрация - чл. 24, ал. 1 и 

чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с 

чл. 5, т. 2;  

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 7;  

Наредба № РД-02-20-6 от 

24.04.2012 г. за издаване на 

удостоверения въз основа на 

регистъра на населението 

(Издадена от министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството и 

министъра на правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 

г.) – чл. 15 
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12. 

2092 Издаване на удостоверение за 

идентичност на лице с различни 

имена  

  
не се дължи 

такса 
  

не се 

дължи 

такса 

  
не се дължи 

такса 

Закон за гражданската 

регистрация - чл. 24, ал. 1 и 

чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с 

чл. 5, т. 1; 

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 2; 

Наредба № РД-02-20-6 от 

24.04.2012 г. за издаване на 

удостоверения въз основа на 

регистъра на населението 

(Издадена от министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството и 

министъра на правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 

г.) – чл. 18, Решение № 166 по 

Протокол № 15 от 28.07.2016 

г. на ОбС Исперих 
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13. 

2017  Издаване на удостоверение за 

сключване на брак от български 

гражданин в чужбина 

5 5,00 3 10,00 

до 8 

работни 

часа 

15,00 

Закон за гражданската 

регистрация  - чл. 24 ал. 1 и 

чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с 

чл. 5, т. 4 

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 6 

Наредба № РД-02-20-6 от 

24.04.2012 г. за издаване на 

удостоверения въз основа на 

регистъра на населението 

(Издадена от министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството и 

министъра на правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 

г.) – чл. 20 
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14. 

2073 Издаване на удостоверение за 

снабдяване на чужд гражданин с 

документ за сключване на 

граждански брак в Република 

България 

5 5,00 3 10,00 

до 8 

работни 

часа 

15,00 

Закон за гражданската 

регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 

106 ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 

5, т. 4 

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 6 и т. 

11 

Наредба № РД-02-20-6 от 

24.04.2012 г. за издаване на 

удостоверения въз основа на 

регистъра на населението 

(Издадена от министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството и 

министъра на правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 

г.) – чл. 21 
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15. 
2129 Издаване на удостоверение за 

постоянен адрес - за първи път 
5 3,00 3 6,00 

до 8 

работни дни  
9,00 

Закон за гражданската 

регистрация - чл. 95 и 98 във 

връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал. 

1, т. 1;Закон за местните 

данъци и такси - чл. 110, ал. 1, 

т. 8;Наредба № РД-02-20-6 от 

24.04.2012 г. за издаване на 

удостоверения въз основа на 

регистъра на населението 

(Издадена от министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството и 

министъра на правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 

г.) – чл. 22 

16. 

2056 Издаване на удостоверение за 

промени по  постоянен адрес, 

регистриран след 2000г. 

5 3,00 3 6,00 

до 8 

работни 

часа 

9,00 

Закон за гражданската 

регистрация - чл. 24 във 

връзка  с чл. 5, т. 3 и чл. 106, 

ал. 1, т. 1;               

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 8; 

Наредба № РД-02-20-6 от 

24.04.2012 г. за издаване на 

удостоверения въз основа на 

регистъра на населението 

(Издадена от министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството и 

министъра на правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 

г.) – чл. 24 
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17. 

2079 Издаване на удостоверение за 

постоянен адрес след подаване на 

заявление за заявяване или за 

промяна на постоянен адрес 

5 3,00 3 6,00 

до 8 

работни 

часа 

9,00 

Закон за гражданската 

регистрация - чл. 106, ал.1, т. 

1;                                                                                                                                                                     

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 8; 

Наредба № РД-02-20-6 от 

24.04.2012 г. за издаване на 

удостоверения въз основа на 

регистъра на населението 

(Издадена от министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството и 

министъра на правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 

г.) – чл. 22, ал. 2 

18. 

2128 Издаване на удостоверение за 

постоянен адрес при вече 

регистриран постоянен адрес 

5 3,00 3 6,00 
до 8 

работни дни  
9,00 

Закон за гражданската 

регистрация - чл. 95 и чл. 98;                                                                                                                                                                              

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 

8;Наредба № РД-02-20-6 от 

24.04.2012 г. за издаване на 

удостоверения въз основа на 

регистъра на населението 

(Издадена от министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството и 

министъра на правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 

г.) – чл. 22, ал. 1 
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19. 
2074 Издаване на удостоверение за 

настоящ адрес за първи път 
5 3,00 3 6,00 

до 8 

работни дни  
9,00 

Закон за гражданската 

регистрация - чл. 96 и 99 във 

връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, 

ал.1, т.  1; 

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 8; 

Наредба № РД-02-20-6 от 

24.04.2012 г. за издаване на 

удостоверения въз основа на 

регистъра на населението 

(Издадена от министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството и 

министъра на правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 

г.) – чл. 23 и чл. 25 

20. 

1997 Издаване на удостоверение за 

настоящ адрес при вече регистриран 

настоящ адрес 

5 3,00 3 6,00 

до 8 

работни 

часа 

9,00 

Закон за гражданската 

регистрация -  чл. 106, ал. 1, т. 

1; 

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 8; 

Наредба № РД-02-20-6 от 

24.04.2012 г. за издаване на 

удостоверения въз основа на 

регистъра на населението 

(Издадена от министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството и 

министъра на правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 

г.) – чл. 23, ал. 1 
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21. 

2107 Издаване на удостоверение за 

настоящ адрес след подаване на 

адресна карта за заявяване или за 

промяна на настоящ адрес 

5 3,00 3 6,00 

до 8 

работни 

часа 

9,00 

Закон за гражданската 

регистрация -  чл. 96 и чл. 99; 

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 8; 

Наредба № РД-02-20-6 от 

24.04.2012 г. за издаване на 

удостоверения въз основа на 

регистъра на населението 

(Издадена от министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството и 

министъра на правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 

г.) – чл. 23, ал. 2 

22. 

2104 Издаване на удостоверение за 

промени на настоящ адрес 

регистриран след 2000 година 

5 3,00 3 6,00 

до 8 

работни 

часа 

9,00 

Закон за гражданската 

регистрация -  чл. 24, във 

връзка с чл. 5, т. 3 и чл. 106, 

ал. 1, т. 1; 

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 8; 

Наредба № РД-02-20-6 от 

24.04.2012 г. за издаване на 

удостоверения въз основа на 

регистъра на населението 

(Издадена от министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството и 

министъра на правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 

г.) – чл. 25, ал. 2 
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23. 
2108 Издаване на удостоверение за 

правно ограничение 
5 5,00 3 8,00 

до 8 

работни 

часа 

10,00 

Закон за гражданската 

регистрация – чл. 24, ал. 1; 

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; 

Наредба № РД-02-20-6 от 

24.04.2012 г. обн., ДВ, бр. 37 

от 15.05.2012 г.) – чл. 17 

24. 
2057 Издаване на удостоверение за 

родените от майката деца 
5 5,00 3 8,00 

до 8 

работни 

часа 

10,00 

Закон за гражданската 

регистрация – чл. 24, ал. 1 във 

връзка със Закона за семейни 

помощи за деца - чл. 6; 

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; 

Наредба № РД-02-20-6 от 

24.04.2012 г. за издаване на 

удостоверения въз основа на 

регистъра на населението 

(Издадена от министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството и 

министъра на правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 

г.) – чл. 16 
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24 

2080 Съставяне на актове за 

гражданско състояние на български 

граждани, които имат актове, 

съставени в чужбина. 

7 безплатно няма  -  няма  -  

Закон за  гражданската 

регистрация - чл.72, ал. 3 във 

връзка с чл. 70, ал. 1; 

Закон за местните данъци и 

такси чл. 110, ал. 2, т. 1, 2 и 3; 

Наредба № РД -02-20-9 от 

21.05.2012 г. за 

функциониране на ЕСГР - чл. 

4; 

25 
2132 Промяна в актове за гражданско 

състояние  
5 3,00 3 6,00 

до 8 

работни 

часа 

9,00 

Закон за гражданската 

регистрация - чл. 74 и чл. 76 

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 2, т. 4 и 

7(не подлежи на таксуване) 

26 
2110 Заверка на документи по 

гражданско състояние за чужбина 
5 5,00 3 8,00 

до 8 

работни 

часа 

12,00 

Закон за гражданската 

регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 

1; 

Правилник за легализациите, 

заверките и преводите  на 

документи и други книжа 

(обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 

г.) - чл. 3; 

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 11 
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27. 
2138 Издаване на удостоверение за 

вписване в регистъра на населението 
5 5,00 3 10,00 

до 8 

работни 

часа 

15,00 

Закон за гражданската 

регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 

1 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2; 

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; 

Наредба № РД-02-20-6 от 

24.04.2012 г. за издаване на 

удостоверения въз основа на 

регистъра на населението 

(Издадена от министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството и 

министъра на правосъдието, 

обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 

г.) – чл. 19                                                                                                            

28 2053 Припознаване на дете 
Преди съставен акт за раждане - веднага; 

След съставен акт за раждане - 3 месеца 
Семеен кодекс - чл. 65 

29 
2033 Възстановяване или промяна на 

име 

до 30 дни от 

постъпване 

на искането 

безплатно  -   -   -   -  

Закон за гражданската 

регистрация - чл. 19а; 

Закон за местните данъци и 

такси чл. 110, ал. 2, т. 7  
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30 

2020 Издаване на заверен препис или 

копие от ЛРК (личен регистрационен 

картон) или страница от семейния 

регистър по Гражданско състояние    

5 3,00 3 6,00 

до 8 

работни 

часа 

9,00 

Закон за гражданската 

регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 

1; 

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 13; 

Наредба №1 на министъра на 

правосъдието и правната 

евроинтеграция от 19 

февруари 1999 г. за прилагане 

на глава пета от Закона за 

българското гражданство – чл. 

15, ал. 2  

31 
2039 Издаване на препис от семеен 

регистър, воден до 1978 
 -   -  3 5,00 

до 8 

работни 

часа 

10,00 

Закон за гражданската 

регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 

1; 

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 110, ал. 1, т. 13; 

Наредба № 1 на министъра на 

правосъдието и правната 

евроинтеграция от 19 

февруари 1999 г. за прилагане 

на глава пета от Закона за 

българското гражданство – чл. 

15, ал. 2  
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32 

2390 Комплектоване и проверка на 

документи към искане за 

установяване на българско 

гражданство /допитване за наличие 

на българско гражданство/ 

 -   -   -   -  

до 8 

работни 

часа 

30.00 

Закон за българското 

гражданство чл. 39; 

Наредба № 1 на министъра на 

правосъдието и правната 

евроинтеграция от 19 

февруари 1999 г. за прилагане 

на глава пета от Закона за 

българското гражданство-  чл. 

15, ал. 3,  във връзка с ал. 1  

33 

2391 Издаване на удостоверение за 

настойничество и попечителство 

(учредено по реда на чл.155 от 

Семеен кодекс и по право по чл.173 

от СК) 

 -   -   -   -  

до 8 

работни 

часа 

безплатно 

Семеен кодекс - чл. 153 и сл.,  

Закон за местните данъци и 

такси чл. 110, ал. 2, т. 5 

34 
Образуване на преписка за 

установяване на  самоличност  
 -   -   -   -  

до 8 

работни 

часа 

9,00 
Закон за гражданската 

регистрация, чл. 26, ал. 2; 

Закон за МВР чл. 70 и чл. 71 

35 

допълнена с Решение № 142, по 

протокол № 19 от 26.11.2020г. на 

ОбС Исперих Издаване на 

многоезично стандартно 

удостоверение за раждане, към 

удостоверението за раждане, 

удостоверение за раждане при 

непълно осиновяване и препис 

извлечение от акт за раждане 

 -   -  3 6,00 

до 8 

работни 

часа 

9.00 

Регламент (ЕС) №2016/1191 

на Европейския парламент и 

Съвета на Европа 



 

 18 

36 

допълнена с Решение № 142, по 

протокол № 19 от 26.11.2020г.   на 

ОбС Исперих Издаване на 

многоезично стандартно 

удостоверение за граждански брак, 

към удостоверението за граждански 

брак, и препис извлечение от акт за 

граждански брак 

 -   -  3 6,00 

до 8 

работни 

часа  

9.00 

Регламент (ЕС) №2016/1191 

на Европейския парламент и 

Съвета на Европа 

37 

допълнена с Решение № 142, по 

протокол № 19 от 26.11.2020г.  на 

ОбС Исперих Издаване на 

многоезично стандартно 

удостоверение за смърт, към препис- 

извлечение от акт за смърт 

 -   -  3 6,00 

До 8 

работни 

часа 

9.00 
Регламент (ЕС) №2016/1191 

на Европейския парламент и 

Съвета на Европа 

38 

Издаване на многоезично стандартно 

удостоверение за брачна 

дееспособност към удостоверение за 

сключване на брак от български 

гражданин в чужбина  

 -   -  3 6,00 

До 8 

работни 

часа 

9.00 

Регламент (ЕС) №2016/1191 

на Европейския парламент и 

Съвета на Европа 

39 

допълнена с Решение № 142, по 

протокол № 19 от 26.11.2020г на ОбС 

Исперих Издаване на многоезично 

стандартно удостоверение за семейно 

положение към удостоверение за 

семейно положение 

 -   -  3 6,00 

До 8 

работни 

часа 

9.00 

Регламент (ЕС) №2016/1191 

на Европейския парламент и 

Съвета на Европа 

40 

допълнена с Решение № 142,по 

протокол № 19 от 26.11.2020г.   на 

ОбС Исперих Издаване на 

многоезично стандартно 

удостоверение за семейно 

положение, съпруг/а и деца към 

удостоверение за семейно 

 -   -  3 6,00 

До 8 

работни 

часа 

9.00 

Регламент (ЕС) №2016/1191 

на Европейския парламент и 

Съвета на Европа 
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положение, съпруг/а и родствени 

връзки  

41 

допълнена с Решение № 142, по 

протокол № 19 от 26.11.2020г.   на 

ОбС Исперих Издаване на 

многоезично стандартно 

удостоверение за Местоживеене 

и/или местопребиваване към 

удостоверение за постоянен адрес и 

съответно удостоверение за настоящ 

адрес 

 -   -  3 6,00 

До 8 

работни 

часа 

9.00 

Регламент (ЕС) №2016/1191 

на Европейския парламент и 

Съвета на Европа 

42 

2000 Издаване на многоезично 

извлечение от акт за гражданско 

състояние 

 -   -  3 6,00 

до 8 

работни 

часа 

9,00 

Закон за ратифициране на 

Конвенцията за издаване на 

многоезични извлечения от 

актове за гражданско 

състояние, подписана на 

8.09.1976 г. във Виена - чл. 1; 

чл. 8 

43 

2040 Отразяване на избор или 

промяна на режим на имуществените 

отношения между съпрузи 

 -   -   -   -  

до 8 

работни 

часа 

безплатно 
Семеен кодекс - чл. 19, ал. 2 и 

ал. 3 
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44 

допълнена с Ршение №.....по 

протокол №.... На ОбС Исперих 

Комплектоване и проверка на 

документи към искане за 

присвояване на ЕГН на чужденци по 

чл.3, ал.2, т.2 от Закона за 

гражданската регистрация 

 7 раб. Дни 18,00  -   -   -   -  

Закон за гражданската 

регистрация - чл.3, ал.2, т.2, 

чл. 11 и чл. 25, ал. 1 и чл.26, 

ал.3 

Наредба № РД-02-20-9 от 21 

май 2012 г. за функциониране 

на Единната система за 

гражданска регистрация - чл. 

79, чл. 105 и чл. 108, ал. 2, т. 

8-10 

45 
Издаване на удостоверения от друг 

вид по искане на граждани 
 -   -  3 5,00 

до 8 

работни 

часа 

9,00 
чл. 110, ал. 1, т. 12 от Закон за 

местните данъци и такси 

  ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ 

1 
Сключване на граждански брак в 

ритуална зала 
  50,00               

2 
Сключване на граждански брак - 

изнесен ритуал 
  150,00               

3 
Сключване на граждански брак без 

ритуал  
  5,00           

4 
Изкопаване, зариване и оформяне на 

гроб /прав без улеи за дъски/ 
  43,00           

5 

Транспорт от дома на покойника до 

гробищния парк в рамките на гр. 

Исперих 

  10,00           

6 
Транспорт на покойник от и към 

други населени места 
  0,45 лв. / км         

  

7 Организация на погребение   10,00           
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8 Траурни ритуали 
в зала - 30 лв.;  

на гроб - 20 лв. 
  

9 
Погребални материали по избор на 

доставни цени 
  

на доставна 

цена 
        

  

10 

Подготовка на гробно място за 

погребение (отстраняване на плоча, 

цимент, дървета, храсти и др.). 

  20,00         

  

11 
Изкопаване, вадене на кости, 

дезинфекция на старо гробно място 
  60,00         

  

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

1 

2081 Издаване на удостоверение 

относно собствеността на недвижими 

имоти  

5 5,00 3 7,00 

до 8 

работни 

часа 

10,00 
Закон за общинската 

собственост чл. 62, ал. 4   

2 

2021 Издаване на удостоверение за 

наличие или липса на претенции за 

възстановяване на собствеността 

върху недвижими имоти  

5 5,00 3 7,00 

до 8 

работни 

часа 

10,00 
Закон за общинската 

собственост - чл. 62, ал. 4 

3 

1988 Издаване на удостоверение за 

отписан имот от актовите книги за 

имотите - общинска собственост, или 

за възстановен общински имот  

5 5,00 3 10,00 

до 8 

работни 

часа 

15,00 
Закон за общинската 

собственост чл. 62, ал. 4 

4 

2105 Установяване на жилищни 

нужди - картотекиране и издаване на 

удостоверение 

до 31.12. 5,00  -   -   -   -  
Закон за общинската 

собственост , чл. 45а, ал. 1 
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5 

Издаване на скици от планове на 

новообразуваните имоти по §4к от 

Закон за собствеността и ползването 

на земеделските земи 

5 10,00 3 15,00 

до 8 

работни 

часа 

20,00 

Закон за собствеността и 

ползването на земеделските 

земи чл. 28, ал. 11 

6 

Издаване на удостоверения за 

отстояние на имоти по § 4к от Закон 

за собствеността и ползването на 

земеделските земи  

5 5,00 3 8,00 

до 8 

работни 

часа 

10,00 

Закон за собствеността и 

ползването на земеделските 

земи чл. 28, ал. 11 

7 

Нанасяне на изменения в плановете 

на новообразуваните имоти по § 4к 

от Закон за собствеността и 

ползването на земеделските земи 

5 5,00 3 8,00 

3 до 8 

работни 

часа 

10,00 

Закон за собствеността и 

ползването на земеделските 

земи чл. 28, ал. 11 

8 

Заверка на скици на имоти по§ 4к 

Закон за собствеността и ползването 

на земеделските земи, от издаването 

на които са изтекли 6 месеца  

 -   -  3 3,00  -   -  

 Закон за собствеността и 

ползването на земеделските 

земи чл. 28, ал. 11 

9 

 2095 Справки по актовите книги и 

издаване на заверени копия от 

документи относно общинска 

собственост 

 -   -  3 
0,50 лв. на 

лист 

до 8 

работни 

часа  

0,80 лв. на 

лист 

Закон за общинската 

собственост чл. 62, ал. 4 

10 

2878 Обработване на заявление - 

декларация за обстоятелствена 

проверка 

 -   -  3 10,00 

до 8 

работни 

часа  

12,00 
Граждански процесуален 

кодекс, чл. 587 и чл. 588 

11 
2059 Издаване на заповед за 

изземване на имот  
30 5,00  -   -   -   -  

Закон за собствеността и 

ползването на земеделските 

земи - чл. 34, ал. 1 



 

 23 

12 

2022 Справка относно разпределение 

на идеални части от общите части на 

сгради с етажна собственост 

5 5,00  -   -   -   -  
Закон за общинската 

собственост - чл. 8, ал. 2 

13 

2078 Издаване на удостоверение за 

наличие или липса на съставен акт за 

общинска собственост 

 -    -  3 5,00  -   -  

 

Закон за общинската 

собственост - чл. 62, ал. 4 

ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА 

1 
2027 Издаване на скици за 

недвижими имоти /УПИ/ 
7 20,00 3 30,00 

до 8 

работни 

часа 

40,00 

Закон за устройство на 

територията; 

Закон за кадастъра и имотния 

регистър, Преходни и 

заключителни разпоредби - § 

4, ал. 1, т. 1 

2 

2060 Издаване разрешение за 

изработване на подробни 

устройствени планове 

7 20  -   -   -   -  

Закон за устройство на 

територията - чл. 124, ал. 3; 

чл. 124, ал. 7 

3 

2001 Допускане изработването на 

проекти за изменение на подробни 

устройствени планове  

7 20,00  -   -   -   -  

чл. 134, чл. 135, чл. 15 и § 8 от 

Преходни и заключителни 

разпоредби  на Закон за 

устройство на територията 

4 
2117 Одобряване на подробен 

устройствен план   
7 40,00  -   -   -   -  

чл. 129 и чл. 136 от Закон за 

устройство на територията 

5 
2082 Удостоверения за идентичност 

на урегулиран поземлен имот 
7 5,00 3 10,00 

до 8 

работни 

часа 

15,00 
чл. 16, ал. 5 от Закон за 

устройство на територията 
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6 

Издаване на удостоверение за 

отстояние на казино, игрална зала, 

търговски обекти от учебно 

заведение и домове за деца, лишени 

от родителски грижи по Закона за 

хазарта 

7 20,00 3 30,00 

до 8 

работни 

часа 

40,00 
Закон за местните данъци и 

такси чл. 107, т. 5 

7 

2517 Заверяване на преписи от 

документи и копия от планове и 

документация към тях 

7 3,00 3 6,00 

До 8 

работни 

часа 

9,00 
Закона за местните данъци и 

такси - чл. 107, т. 6 

8 

изменена с Рeшение № 142, по 

протокол № 19 от 26.11.2020г.  на 

ОбС Исперих 2119 Издаване на 

удостоверение за факти и 

обстоятелства по устройство на 

територията 

7 20,00  -   -   -   -  

Закон за устройство на 

територията 

чл.175, ал. 5 

9 

2018 Удостоверение за 

административен адрес на поземлени 

имоти 

7 10,00 3 15,00 

до 8 

работни 

часа 

20,00 

Закон за кадастъра и имотния 

регистър § 4, във връзка с чл. 

27, ал. 1, т. 1; §. 1, т. 10 

10 

2116 Прокарване на временен път до 

урегулирани поземлени имоти, които 

имат лице по проектирани нови 

улици 

2 месеца 60,00  -   -   -   -  
чл. 190; чл. 191 от Закон за 

устройство на територията 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ 

1 
2083 Издаване скица-виза за 

проучване и проектиране  
30 30,00  -   -   -   -  

чл. 140, ал.5 от Закон за 

устройство на територията 
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2 

2054 Разглеждане и одобрявяне на 

инвестиционни проекти, по които се 

издава разрешение за строеж 

14 

0.2% в/у 

 проектната 

стойност, но не 

по-малко от 30,00 

лв и не по-вече  

от 5000,00 лв. 

 -   -   -   -  

чл. 142; чл. 144; чл. 145, ал. 1 

и ал. 3 от Закон за устройство 

на територията 

3 
2112 Издаване на разрешение за 

строеж  
7 30,00  -   -   -   -  

чл. 148, ал. 4 от Закон за 

устройство на територията 

4 

2025 Разрешаване изработването на 

комплексен проект за инвестиционна 

инициатива  

7 20,00  -   -   -   -  
чл. 150, ал. 1 от Закон за 

устройство на територията 

5 

2130 Издаване на разрешение за 

строеж без одобряване на 

инвестиционни проекти 

7 30,00  -   -   -   -  

чл. 148, ал. 2, във връзка с: чл. 

147, ал. 1; чл. 153 от Закон за 

устройство на територията 

6 

2113 Презаверяване на разрешение за 

строеж, което е изгубило действието 

си поради изтичане на срока  

7 15,00  -   -   -   -  
чл. 153, ал. 3 и ал. 4 от Закон 

за устройство на територията 

7 
1989 Издаване на разрешения за 

поставяне на преместваеми обекти  
7 100,00  -   -   -   -  

чл. 56, ал. 1, 2 от Закон за 

устройство на територията 

8 

1990 Осъществяване на контрол по 

строителството при откриване на 

строителна площадка и определяне 

на строителна линия и ниво на 

строежа 

7 40,00  -   -   -   -  

чл. 157, ал. 2; чл. 158, ал. 1 от 

Закон за устройство на 

територията 
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9 

2098 Проверка за установяване на 

съответствието на строежа с 

издадените строителни книжа и за 

това, че подробният устройствен 

план е приложен по отношение на 

застрояването 

3 20,00  -   -   -   -  
чл. 159, ал. 1 и ал. 3 от Закон 

за устройство на територията 

10 

2062 Регистриране и въвеждане на 

строежи в експлоатация, издаване на 

удостоверение за въвеждане в 

експлоатация за видовете строежи от 

IV и V категория 

7 

80-120, според 

вида на строежа и 

предназначението 

му 

/преустройство, 

жилищни и 

обществени 

сгради/ 

 -   -   -   -  
 чл. 177, ал. 3 и ал. 4 от Закон 

за устройство на територията 

11 

2042 Издаване на разрешение за 

разкопаване на улични и тротоарни 

настилки и вътрешно квартални 

пространства (за строежи с влязло в 

сила разрешение за строеж)  

7 100,00  -   -   -   -  
чл. 148, ал. 4 от  Закон за 

устройство на територията 

12 

2063 Издаване на констативни 

протоколи и удостоверения за степен 

на завършеност на строежи  

7 20,00  -   -   -   -  

чл. 181, ал. 2 от  Закон за 

устройство на територията; 

чл. 4, ал. 3 от Закон за 

местните данъци и такси 



 

 27 

13 

2043 Издаване на заповед за 

учредяване на право на прокарване 

на отклонения от общи мрежи и 

съоръжения на техническата 

инфраструктура през чужди имоти  

7 20,00  -   -   -   -  
чл. 193, ал. 3 от  Закон за 

устройство на територията 

14 

2041 Издаване на разрешение за 

строеж в поземлени имоти в горски 

територии без промяна на 

предназначението 

7 30,00  -   -   -   -  

чл. 59, ал. 2, във връзка с: чл. 

8, т. 3; чл. 12, ал. 3 от  Закон за 

устройство на територията 

15 

1992 Включване на земеделски земи 

в границите на урбанизираните 

територии 

1 месец  -   -   -   -   -  

§ 4, ал. 3; § 4, ал. 5 от Закон за 

собствеността и ползването на 

земеделските земи 

16 
2084 Издаване на удостоверение за 

търпимост на строеж 
7 30,00 3 50,00  -   -  

 § 16 от ДР на  Закон за 

устройство на територията 

17 

2024 Одобряване на проект-

заснемане на извършен разрешен 

строеж, когато одобрените 

инвестиционни проекти са изгубени 

7 0,2 % от СМР  -   -   -   -  
чл. 145, ал. 5 от Закон за 

устройство на територията 

18 

2519 Издаване на заверен препис от 

решение на Общински експертен 

съвет 

7  -   -   -   -   -  

чл. 128, ал. 8; чл. 142, ал. 6, т. 

1 от  Закон за устройство на 

територията 

19 
Удостоверение за функциониране на 

строеж VI категория 
7 20,00  -   -   -   -  

чл. 178, ал. 2 от  Закон за 

устройство на територията 

20 

Издаване на удостоверение за 

функциониране на обект, съгласно 

преустройство по чл. 151 от Закон за 

устройство на територията 

7 20,00  -   -   -   - 
 Закон за устройство на 

територията чл. 151 
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21 
Издаване на удостоверение за 

функциониране на преместваем обект 
7 20,00  -   -   -   -  

Закон за устройство на 

територията чл. 56, Закон за 

местните данъци и такси чл. 

107, т. 5 

22 

1991 Издаване на удостоверения, че 

обособените дялове или части 

отговарят на одобрени за това 

инвестиционни проекти за 

извършване на доброволна делба.  

7 30,00 3 50,00  -   -  
чл. 202 и чл. 203 от Закон за 

устройство на територията 

23 

2667 Одобряване на План за 

управление на строителните 

отпадъци и/или План за безопасност 

и здраве 

14 20,00 7 30,00 3 40,00 
чл. 156б от Закон за 

устройство на територията 

24 

2097 Проверка за спазване 

определената линия на застрояване, 

заснемане и нанасяне на мрежи и 

съоръжения на техническата 

инфраструктура 

7 40,00  -   -   -   -  
чл. 74, ал. 2 от Закон за 

устройство на територията 

25 
2061 Допускане на изменения в 

одобрен инвестиционен проект 
14 

0.2% в/у 

 проектната 

стойност, но не 

по-малко от 40,00 

лв. и не по-вече  

от 5000,00 лв. 

 -   -   -   -  

чл. 154, ал. 1; чл. 154, ал. 5 от 

Закон за устройство на 

територията 

26 

2100 Издаване на разрешение за 

поставяне на рекламно-

информационни елементи 

7 100,00  -   -   -   -  
чл. 57, ал. 1 от Закон за 

устройство на територията 
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27 

2101 Издаване на разрешение за 

специално ползване на пътя чрез 

изграждане на рекламно съоръжение 

7 50,00  -   -   -   -  

Наредба за специално 

ползване на пътищата (обн., 

ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г.) - 

чл. 13, ал. 1 

28 

2121 Издаване на разрешение за 

специално ползване чрез 

експлоатация на рекламно 

съоръжение в обхвата на пътя и 

обслужващите зони 

7 60,00  -   -   -   -  

Наредба за специално 

ползване на пътищата (обн., 

ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г.) - 

чл. 16, ал. 1 

29 
2055 Одобряване на инвестиционен 

проект за съдебна делба с ЕСУТ 
14 40,00  -   -   -   -  

чл. 203 от Закон за устройство 

на територията 

30 

Издаване на удостоверение от друг 

вид от главен архитект по искане на 

граждани 

7 20,00  -   -   -   -  
чл. 110, ал. 1, т. 12 от Закон за 

местните данъци и такси 

ОБЩИ 

1 
2058 Издаване на справки по искане 

на съдебни изпълнители 
7 

според вида на 

заявената услуга 
 -   -   -   -  

Граждански процесуален 

кодекс чл. 431 

2 

2072 Нотариално удостоверяване на 

верността на преписи и извлечения от 

документи и книжа 

 -   -   -   -  

Съгласно 

тарифата за 

нотариалните 

такси към 

Закона за 

нотариусите 

и 

нотариалната 

дейност 

до 8 работни 

часа 

 Закона за нотариусите и 

нотариалната дейност - чл. 83 
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3 

2784 Вписване в регистър на 

местните поделения на 

вероизповеданията 

7 безплатно  -   -   -   -  
Закон за вероизповеданията 

чл. 19 

4 

допълнена с Решение № 142, по 

протокол № 19 от 26.11.2020г.   на 

ОбС Исперих 2133 Издаване на 

удостоверение за 

 осигурителен стаж (УП 3) 

7 безплатно  -   -   -   -  

Кодекс за социално 

осигуряване - чл. 5, ал. 7 

Наредба за пенсиите и 

осигурителния стаж - чл. 40, 

ал. 1, и ал.3 

5 

допълнена с Решение № 142, по 

протокол № 19  На ОбС Исперих 

2134 Издаване на удостоверение за 

осигурителен доход (УП 2) 

7 безплатно  -   -   -   -  

Кодекс за социално 

осигуряване - чл. 5, ал. 7 

Наредба за пенсиите и 

осигурителния стаж - чл. 40, 

ал. 2, и ал.3 

ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ 

1 

2029 Регистрация на собственици на 

пчели и пчелни семейства /Извършва 

се от кметствата/ 

7  -   -   -   -   -  
Закон за пчеларството чл. 8, 

ал. 4 

2 
Разрешение за настаняване или 

преместване на временен пчелин 
7  -   -   -   -   -  

Закон за пчеларството чл. 14; 

Закон за горите чл. 70, ал. 5 и 

ал. 6 

3 

Вписване в информационен 

търговски масив /търговска дейност в 

стационарни и преместваеми обекти/ 

7 25,00  -   -   -   -  Наредба № 8 на ОбС Исперих 
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4 

допълнена с Рeшение №.....по 

протокол №.... На ОбС Исперих3087 

Приемане на уведомление за работно 

време, при откриване на обект или 

заверяване промяна работното време 

на обекта  

7 20,00  -   -   -   -  

Наредба № 8 на ОбС Исперих; 

Закон за защита от шума в 

околната среда чл. 22, ал. 1, т. 

4 във връзка с чл. 16а и б 

5 

2008 Вписване на промени в 

обстоятелствата за категоризирани 

заведения за хранене и развлечения и 

издаване на удостоверение 

14 дни  

Съгласно чл. 3, 

ал. 1 от Тарифа за 

таксите по закона 

за туризма 

 -   -   -   -  
Закон за туризма чл. 169, във 

връзка с чл. 168, ал. 2 

6 

2048 Вписване на промени в 

обстоятелствата за категоризирани 

средства за подслон или места за 

настаняване и издаване на 

удостоверение 

7 

Съгласно чл. 3, 

ал. 1 от Тарифа за 

таксите по закона 

за туризма 

 -   -   -   -  
Закон за туризма чл. 169, във 

връзка с чл. 168, ал. 2 

7 

Издаване на разрешение за 

извършване на търговска дейност на 

открито 

7 25,00  -   -   -   -  

чл. 16 от Наредба № 8 на ОбС,  

Исперих; 

Закон за местното 

самоуправление и местната 

администрация чл. 21, ал. 1,т. 

13;  

Закон за Местните данъци и 

такси чл. 72 - 80 

8 
2088 Категоризация на заведения за 

хранене и развлечение. 
30 дни  

Съгласно чл. 3, 

ал. 1 от Тарифа за 

таксите по закона 
 -   -   -   -  

Закон за туризма - чл. 128, т. 1 

и 2; 
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9 
 2047 Категоризация на места за 

настаняване 

за туризма 

ТРАНСПОРТ 

1 

2069 Издаване на разрешение за 

таксиметров превоз на пътници и 

холограмни стикери за автомобили 

7 20  -   -   -   -  

Закон за автомобилните 

превози чл. 12, чл. 12а, ал. 5 и 

чл. 24, ал. 1; Наредба № 34 

/6.12.1999 г. на Министъра на 

транспорта  за таксиметров 

превоз на пътници; чл. 3, ал. 1 

2 

2035 Издаване на пропуски за 

влизане в зоните на улиците, 

ограничени за движение на пътни 

превозни средства 

7 

леки автомобили 

- 10 лв./месец 

товарни - 20 

лв./месец 

 -   -   -   -  
чл. 20 от Закон за местните 

данъци и такси 

3 
2087 Регистрация на ППС (пътни 

превозни средства) с животинска тяга 
7 2,00  -   -   -   -  

Закон за движение по 

пътищата  чл. 167, ал. 2, т. 4 

4 

2012 Издаване на карта за безплатно 

паркиране на  моторни превозни 

средства, обслужващи хора с трайни 

увреждания и използване на 

улеснения при паркиране 

7 безплатно  -   -   -   -  
Закон за движение по 

пътищата  чл. 99а 

ЕКОЛОГИЯ 
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1 

Издаване на разрешение за отсичане, 

кастрене на дървета и храсти в 

регулационните черти на населеното 

място. 

14 10,00  -   -   -   -  
Наредба № 1 и Наредба № 20 

на ОбС Исперих 

2 

Издаване на  разрешение за отсичане, 

кастрене на дървета и храсти извън 

регулационните черти на населеното 

място 

14 10,00  -   -   -   -  
Наредба № 1 и Наредба № 20 

на ОбС Исперих 

3 

2086 Издаване на разрешение за 

отсичане и изкореняване до 5 броя 

дървета и до 1 дка лозя в 

селскостопански земи 

14 10,00  -   -   -   -  

Наредба № 1 и Наредба № 20 

на ОбС Исперих; 

Закон за опазване на 

селскостопанското имущество 

- чл. 32, ал. 2 

4 

1996 Издаване на разрешение за 

отсичане на  над 5 броя дървета и на 

над 1 дка лозя в селскостопански 

земи 

14 10,00  -   -   -   -  

Наредба №1 и Наредба №20 

на ОбС Исперих, Закон за 

опазване на 

селскостопанското имущество 

- чл.32, ал.3 

5 

2031  Издаване на разрешение за 

отсичане на дълготрайни 

декоративни дървета и дървета с 

историческо значение 

14 20,00  -   -   -   -  
чл. 63 от Закона за устройство 

на територията  

6 

2007 Издаване на удостоверение за 

билки от култивирани лечебни 

растения 

5 10,00 /на откос  -   -   -   -  
чл. 46, т. 3 от Закона за 

лечебните растения 

7 
2066  Издаване на позволително за 

ползване на лечебни растения 
5 

според вида и 

количеството 
 -   -   -   -  

чл. 24, ал. 2 и чл. 46 т. 2 от 

Закон за лечебните растения 
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8 

 2006  Измерване, кубиране и 

маркиране на дървесина, добита 

извън горския фонд 

1 
1,00 лв. на  

куб.м. 
 -   -   -   -  

Правилник за прилагане на 

Закона за горите - чл. 131б 

9 

2068 Издаване на превозен билет за 

транспортиране на добита дървесина 

извън горските територии 

1 
5,00 лв. за 1 бр. 

превозен билет 
 -   -   -    -  

чл. 211, ал. 4 от Закона за 

горите 

10 

Издаване на разрешително за 

водовземане и/или ползване на воден 

обект 

от 2 до 4 

месеца 
250  -   -   -   -  

чл. 52 и чл. 60 от Закона за 

водите 

11 

Удължаване на срока на издадено 

разрешително за водовземане и/или 

ползване на воден обект 

от 2 до 4 

месеца 
100  -   -   -   -  

чл. 52 и чл. 60 от Закона за 

водите 

12 
Изменение и/или допълнение на 

издадено разрешително 

от 2 до 4 

месеца 
130  -   -   -   -  

по чл. 52 и чл. 60 от Закона за 

водите 

  МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

1 
2071 Издаване на удостоверение за 

декларирани данни  
5 2,00 3 4,00 

до 8 

работни  

часа 

6,00 

Закон за местните данъци и 

такси -чл. 110, ал. 1, т. 12 във 

връзка с чл. 14 и чл. 45 от 

същия закон 
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2 
2393 Издаване на удостоверение за 

данъчна оценка на право на строеж 

на физ.  

лица - 5 

 

на юр. 

лица - 5 

5,00 лв. за 

физически лица;  

 

7,00 лв. за 

юридически 

лица  

3 

за 

физически 

лица 

10,00 лв., 

за 

юридически 

лица 

14,00 лв. 

до 8 

работни  

часа 

15 лв. за 

физически 

лица;  

20,00 лв. за 

юридически 

лица 

чл. 3, ал. 3, чл. 12 и чл. 22 от 

Приложение 2 към Закон за 

местните данъци и такси 

3 

2396 Издаване на удостоверение за 

данъчна оценка на недвижим имот и 

незавършено строителство 

на физ.  

лица - 5 

 

на юр. 

лица - 5 

5,00 лв. за 

физически лица;  

 

7,00 лв. за 

юридически 

лица  

 

 

3 

за 

физически 

лица 

10.00 лв., 

за 

юридически 

лица 

14,00 лв. 

до 8 

работни  

часа 

15.00 лв. за 

физически 

лица 

 

20,00 за 

юридически 

лица 

Закон за местните данъци и 

такси чл.20 и чл.21 и чл.3, ал.3 

, чл.12 от Приложение 2 към 

ЗМДТ 

4 

2131 Издаване на препис от документ 

за платен данък върху превозни 

средства. 

- - 3 2,00 

до 8 

работни  

часа 

4,00 

чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 52 

от Закон за местните данъци и 

такси 
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5 
2395 Издаване на данъчна оценка на 

право на ползване 

на физически 

лица -  5; 

за 

юридически - 

5 

5,00 за 

физически лица;  

7,00 за 

Юридически 

лица 

3 

10,00 лв. за 

физически 

лица;  

за 

Юридически 

лица 14,00 

лв. 

до 8 

работни  

часа 

за 

физически 

лица 15,00 

лв.  

за 

Юридически 

лица 20,00 

лв. 

чл. 22 от приложение № 2 към 

Закон за местните данъци и 

такси 

6 

2091 Издаване на удостоверение за 

дължим и платен данък върху 

наследство 

5 2,00 3 4,00 

до 8 

работни  

часа 

6,00 
чл. 29 и следващите от Закона 

за местните данъци и такси 

7 
2124 Издаване на копие от подадена 

данъчна декларация 
5 3,00 3 6,00 

до 8 

работни  

часа 

9,00 
чл. 110, ал. 1, т. 13 от Закон за 

местните данъци и такси  

8 

1998 Издаване на удостоверение за 

наличие или липса на задължения по 

Закон за местните данъци и такси (чл. 

87, ал .6 Данъчно-осигурително 

процесуален кодекс)  

5 5,00 3 10,00 

до 8 

работни 

часа 

15,00 

чл. 4, ал. 3 от Закона за 

местните данъци и такси във 

връзка с чл. 87, ал. 6 от ДОПК 

9 
2014 Издаване на удостоверение за 

дължим размер на патентния данък 
5  безплатно  -   -   -   -  

чл. 61, ал. 5 от Закон за 

местните данъци и такси 

10 

Издаване на удостоверение за 

ползване на облекчение по чл. 58, ал. 

4 и ал. 3 от ЗМДТ  

5 2,00 3 4,00 

до 8 

работни 

часа 

6,00 
 чл. 58, ал.4 и ал. 3 от Закон за 

местните данъци и такси 
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11 

допълнена с Решение № 142, по 

протокол № 19 от 26.11.2020г.  на 

ОбС Исперих 2126 Заверка на 

документи по местни данъци и такси 

за чужбина 

 -  -  -   -  

до 8 

работни 

часа 

12.00 

Закон за местните данъци и 

такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; 

чл. 9а, ал. 1; чл. 9б; чл. 115 

Правилник за легализациите, 

заверките и преводите на 

документи и други книжа - чл. 

3 

12 
 Издаване на удостоверение за платен 

изискуем данък 
5 безплатно  -   -   -   -  

чл. 4 от Закона за местните 

данъци и такси 

13 
Годишна такса за притежаване на 

куче  
 -  2.00      -   -   -   -  

чл. 118 от Закона за местните 

данъци и такси  

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ИСПЕРИХ 

1 Нощувка в база "Камен рид"   на вечер 13,00  -   -    -   -    

2 
Заснимане на Тракийска царска 

гробница с фотоапарат 
на кадър 20,00  -   -   -   -  

  

3 
Заснимане на Тракийска царска 

гробница с видеокамера 
на минута 100,00  -   -   -   -  

  

4 

Наем на зала Приемен център в 

Национален археологически резерват 

"Сборяново" 

на час  20,00  -   -   -   -  

  

5 
Наем на зала Конферентна зала в 

Музейна сграда в гр. Исперих 
на час 20,00  -   -   -   -  

  

6 Наем на Етнографска къща на час 10,00  -   -   -   -    

7 Вход на Музейна експозиция 
единична 

 цена 
1,00  -   -   -   -  
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8 
Вход на Музейна експозиция - 

ученици, пенсионери 

единична 

 цена 
0,50  -   -   -   -   

  

9 
Вход на Музейна експозиция на 

инвалиди 

безплатен 

вход 
 -   -   -   -   -  

  

10 Вход на Тракийска царска гробница 
единична 

 цена 
10,00  -   -   -   -  

  

11 
Вход на Тракийска царска гробница - 

за ученици и пенсионери 

единична  

цена 
5,00  -   -   -   -  

  

12 
Вход на Тракийска царска гробница 

за лица с увреждания 

безплатен 

вход 
5,00  -   -   -   -  

  

13 

Вход на Тракийска царска гробница 

за специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги 

единична 

 цена 
2,00  -    -   -   -  

  

14 Вход на Гробница под могила № 12 
единична  

цена 
2,00  -   -   -   -  

  

15 
Вход на Гробница под могила № 12 

за ученици и пенсионери 

единична 

 цена 
1,00  -   -   -   -  

  

16 
Вход на Гробница под могила № 12 

за лица с увреждания 

безплатен 

вход 
 -   -   -   -   - 

  

17 

Вход на Гробница под могила № 12 

за специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги 

единична  

цена 
0,50  -   -   -   -  

  

18 Вход на Гробница под могила № 13 
единична 

 цена 
2,00  -   -   -   -  

  

19 
Вход на Гробница под могила № 13 

за ученици и пенсионери 

единична 

 цена 
1,00  -   -   -   -  
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20 
Вход на Гробница под могила № 13 

за лица с увреждания 

безплатен 

вход 
 -   -   -   -  -  

  

21 

Вход на Гробница под могила № 13 

за специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги 

единична  

цена 
0,50  -   -   -   -  

  

22 
Вход на Вятърна мелница в с. 

Белинци, общ. Исперих 

единична 

 цена 
1,00  -   -   -   -  

  

23 

Вход на Вятърна мелница в с. 

Белинци, общ. Исперих за ученици и 

пенсионери  

единична 

 цена 
0,50  -   -   -   -  

  

24 

Вход на Вятърна мелница в с. 

Белинци, общ. Исперих за лица с 

увреждания  

безплатен 

вход 
 -   -   -   -   - 

  

25 
Пълен маршрут на всички обекти в 

гр. Исперих и НАР "Сборяново"  

единична 

цена 
20,00  -   -   -   -  

  

26 

Пълен маршрут на всички обекти в 

гр. Исперих и НАР "Сборяново"  за 

ученици и пенсионери  

единична 

цена 
10,00  -   -   -   -  

  

27 

Пълен маршрут на всички обекти в 

гр. Исперих и НАР "Сборяново" за 

лица с увреждания 

безплатен 

вход 
 -   -   -   -   -  

  

28 
Ксерокопие на документ от научните 

фондове и книги 
на лист 1,00  -   -   -   -  

  

29 
Ксерокопие на снимка от научните 

фондове  
на брой 2,00  -   -   -   -  

  

30 
Работа с оригинал от научните 

фондове 

на фондова 

единица 
5,00  -    -   -   -  
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31 
Такса правоучастие в научни 

мероприятия 

единична  

цена 
10,00  -   -   -   -  

  

32 
Изготвяне на писмена справка от  

фондовете на музея  

на брой 

справка  
20,00  -   -   -   -  

  

33 

Изготвяне на писмена справка от 

научните фондове на други музеи и в 

Държавен архив  

на брой 

30.00 и 

командировъчни 

разходи 

 -   -   -   -  

  

34 
Научна консултация за дипломна 

работа 
на брой 10,00  -   -   -   -  

  

ЦЕНТРАЛНА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА 

1 Издаване на читателска карта 

1.1. Работещи и студенти година 5,00           

1.2. 
Пенсионери, безработни и ученици 

над 14 год. 

годишна 

 такса 
3,00           

1.3. Деца до 14 год. 
годишна 

 такса 
2,00           

1.4. Безплатна читателска карта се издава на:           

1.4.1. 

Деца от домовете за отглеждане и 

възпитаване на деца, лишени от 

родителска грижа; 

Записването става с 

придружител 
          

1.4.2. 
Лица с увреждания с намалена 

работоспособност над 75%; 

Срещу актуални документи от 

ТЕЛК 
          

1.4.3. Доброволци на библиотеката;               
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1.4.4. 
Близнаци (читателската карта за 

единия е безплатна); 
              

1.4.5. Служители в Община Исперих               

1.5. 
Еднократно ползване на читалните на 

библиотеката 
  1,00               

2 Библиографски и информационни услуги 

2.1. 
Писмена тематична библиографска 

справка (ПТБС) 

до 20 

заглавия 
3,00 лв.           

2.2. 
Писмена тематична библиографска 

справка (ПТБС) 

от 20 до 30 

заглавия 
5,00               

2.3. 
Писмена тематична библиографска 

справка (ПТБС) 

над 30 

заглавия 
10,00               

2.4. 

Повторно ползване на вече направена 

писмена тематична библиографска 

справка (ПТБС) 

  

50% от 

първоначалната 

цена 

          

2.5. 
Изготвяне на писмена фактографска 

справка по определена тема 
  10,00               

2.6. 

Текущо информиране по заявка, 

включваща информационни списъци 

с определен брой първични 

периодични източници 

Информиране 

на 1 

потребител 

15,00               

3 Ползване на Internet и компютър от потребители без читателски абонамент 
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3.1. 

Internet (според реалното време на 

ползване (от потребители без 

читателски абонамент) 

1 час 1,00               

3.2. Internet с помощта на библиотекар 1 час 2,00               

3.3. Ползване на компютър 1 час 1,00               

4 Междубиблиотечно заемане 

4.1. 
Доставка на библиотечни документи 

от друга библиотека 
1 заявка 

2,00 + тарифата 

на съответната 

библиотека + 

пощенски 

разходи 

          

5 Копиране на документи от фонда на библиотеката Формат А4 черно-бял 

5.1. Текст за 1 страница 0,05           

5.2. Изображения и графики за 1 страница 0,15           

6 Ламиниране 

6.1. Формат А4   0,80           

7 Компютърни услуги 

7.1. Принтиране - Формат А4 черно-бял 

7.1.1. Текст за 1 страница 0,10           

7.1.2. Изображения и графики за 1 страница 0,30           
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7.2. Принтиране - Формат А4 цветно 

7.2.1. Текст за 1 страница 1,00           

7.2.2. Изображения и графики за 1 страница 1,50           

8 Сканиране 

8.1. Формат *.jpg без обработка 
1 страница/ 1 

кадър 
0,30           

8.2. 
Над 5 страници - с предварителна 

заявка 

1 страница/ 1 

кадър 
0,20           

9 Прехвърляне на информация от/на външна памет 

9.1. CD, флаш, дискета, фотоапарат   0,50           

10 
Цифровизиране - с цифров фотоапарат 

услугата се извършва с предварителна заявка и договаряне на срок за изпълнение 

10.1. 

Библиотечни документи, с 

изключение на подвързани 

периодични издания, или издания, 

чието копиране би повредило 

документа 

1 страница/ 1 

кадър 
0,30           

10.2. 

Подвързани периодични издания или 

издания, чието копиране би 

повредило документа 

1 страница/ 1 

кадър 
0,50           

10.3. 
Цифровизирано копие със собствена 

апаратура 

1 страница/ 1 

кадър 
0,20           
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  РЕШЕНИЕ 

      № 143 

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: 

 

I.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 

5 (пет) години на следните незастроени поземлени имоти (дворни места), както следва: 

1.1.  Незастроен УПИ XXI-430 (римско двадесет и едно тире четиристотин и 

тридесет)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 1 406 ( хиляда 

четиристотин и шест) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Н.Й.Вапцаров“ по регулационния 

план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община 

Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на 

община Исперих при граници на имота: УПИ XIX, УПИ XX от кв.4,  ул. 

„Н.Й.Вапцаров“ и ул. „Скът“,съгласно Акт за частна общинска собственост № 6862 от 

04.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  

1.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 63,00 (шестдесет и три) лева. 

 

 

 

 2.1.  Незастроен УПИ XXII-431 (римско двадесет и две тире четиристотин  

тридесет и едно)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 2 704 ( две 

хиляди седемстотин и четири) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Н.Й.Вапцаров“ по 

регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на 

община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на 

Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ XVIII, УПИ XV, УПИ XXIV и 

УПИ XXIII от кв.4,  ул. „Н.Й.Вапцаров“ и ул. „Скът“,съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 6863 от 04.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 

09.03.2020год.  

2.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 122,00 (сто двадесет и два) лева. 

 

3.1.  Незастроен УПИ XXIII-432 (римско двадесет и три тире четиристотин  

тридесет и две)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 1 134 ( хиляда 

сто тридесет и четири) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Мургаш“ по регулационния план  

на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на община Исперих и 

изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на Кмета на община 

Исперих при граници на имота: УПИ XXII и УПИ XXIV от кв.4,  ул. „Н.Й.Вапцаров“ и 

ул. „Мургаш“,съгласно Акт за частна общинска собственост № 6864 от 04.03.2020 год. 

вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  

3.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 51,00 (петдесет и един) лева. 

 

 4.1. Незастроен УПИ XXIV-433 (римско двадесет и четири тире четиристотин  
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тридесет и три)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 5 373 ( пет 

хиляди триста седемдесет и три) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Мургаш“ по 

регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на 

община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на 

Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ XXV, УПИ XXVII,УПИ XXIII и 

УПИ XXII от кв.4 и ул. „Мургаш“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 

6865 от 04.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  

4.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 242,00 (двеста четиридесет и два) лева. 

 

5.1 Незастроен УПИ XXV-434 (римско двадесет и пет тире четиристотин  

тридесет и четири)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 2 524 ( две 

хиляди петстотин двадесет и четири) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Странджа“ по 

регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на 

община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на 

Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ XXVI, УПИ XXVIII,УПИ 

XXVII, УПИ УПИ XXIV, УПИ XXII и УПИ XVIII от кв.4 и ул. „Мургаш“, съгласно 

Акт за частна общинска собственост № 6866 от 04.03.2020 год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 09.03.2020год.  

5.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 114,00 (сто и четиринадесет) лева. 

 

6.1. Незастроен УПИ XXVII-436 (римско двадесет и седем тире четиристотин  

тридесет и шест)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 2 444 ( две 

хиляди четиристотин четиридесет и четири) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Странджа“ 

по регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета 

на община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на 

Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ XXVIII, УПИ XXIV и УПИ 

XXV от кв.4 и ул. „Странджа“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6868 

от 06.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  

6.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 110,00 (сто и десет) лева. 

 

7.1. Незастроен УПИ XXVIII-437 (римско двадесет и осем тире четиристотин  

тридесет и седем)  в квартал 4 отреден за  жилищни застрояване  с площ 2 559 ( две 

хиляди петстотин петдесет и девет) кв.м с адрес с. Тодорово, ул. „Мургаш“ по 

регулационния план  на селото, одобрена със Заповед №63/07.04.1987 год. на Кмета на 

община Исперих и изменен с ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 485/13.08.2019г. на 

Кмета на община Исперих при граници на имота: УПИ XXIX, УПИ XXVII и УПИ XXV 

от кв.4 и ул. „Мургаш“, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6869 от 

06.03.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.03.2020год.  

7.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 115,00 (сто и петнадесет) лева. 

 

8.1. Незастроен поземлен имот №46913.120.192 (четиридесет и шест хиляди 

деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка сто деветдесет и две) с начин на 

трайно ползване   Незастроен имот за жилищни нужди  с площ 766 (седемстотин 

шестдесет и шест) кв.м с адрес с. Малък Поровец, ул. „Вихрен“ по кадастралната 

карта  на селото, одобрена със Заповед РД-18-56/25.08.2009 год. на ИД на АГКК при 

граници на имота: имоти №46913.120.195, №46913.120.193, №46913.120.624, № 
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46913.120.191 и №46913.120.191, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6900 

от 14.10.2020 год. вписан в Агенцията по вписванията на 16.10.2020год.  

8.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 34,00 (тридесет и четири) лева. 

 

9.1. Незастроен поземлен имот №46913.120.397 (четиридесет и шест хиляди 

деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка триста деветдесет и седем) с начин 

на трайно ползване   Ниско застрояване  с площ 852 (осемстотин петдесет и два) кв.м с 

адрес с. Малък Поровец, ул. „Осогово“ по кадастралната карта  на селото, одобрена 

със Заповед РД-18-56/25.08.2009 год. на ИД на АГКК при граници на имота: имоти 

№46913.120.8, №46913.120.609, №46913.120.398 и №46913.120.396, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 6899 от 14.10.2020 год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 16.10.2020год.  

9.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 (четиридесет 

и пет) лева на декар или за имота в размер на 38,00 (тридесет и осем) лева. 

 

 10.1. Незастроен поземлен имот №46913.120.398 (четиридесет и шест хиляди 

деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка триста деветдесет и осем) с начин 

на трайно ползване   Ниско застрояване  с площ 922 (деветстотин двадесет и два) кв.м 

с адрес с. Малък Поровец, ул. „Осогово“ по кадастралната карта  на селото, одобрена 

със Заповед РД-18-56/25.08.2009 год. на ИД на АГКК при граници на имота: имоти 

№46913.120.397, №46913.120.609, №46913.120.407 и №46913.120.396, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 6898 от 14.10.2020 год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 16.10.2020год.  

10.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 

(четиридесет и пет) лева на декар или за имота в размер на 38,00 (тридесет и осем) 

лева. 

 

 

11.1. Незастроен поземлен имот №46913.120.499 (четиридесет и шест хиляди 

деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка четиристотин деветдесет и девет) 

с начин на трайно ползване   Незастроен имот за жилищни нужди  с площ 754 

(седемстотин петдесет и четири) кв.м с адрес с. Малък Поровец, ул. „Шипка“ по 

кадастралната карта  на селото, одобрена със Заповед РД-18-56/25.08.2009 год. на ИД 

на АГКК при граници на имота: имоти №46913.120.191, №46913.120.192, 

№46913.120.624 и №46913.120.653, съгласно Акт за частна общинска собственост № 

4482 от 25.11.2009 год. вписан в Агенцията по вписванията на 16.10.2009год.  

11.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 

(четиридесет и пет) лева на декар или за имота в размер на 34,00 (тридесет и четири) 

лева. 

 

12.1. Незастроен поземлен имот №61875.33.152 (шестдесет и една хиляди 

осемстотин седемдесет и пет точка тридесет и три точка сто петдесет и две) с начин на 

трайно ползване   Незастроен имот за жилищни нужди  с площ 1445 (хиляда 

четиристотин четиридесет и пет) кв.м с адрес с. Райнино, ул. „Христо Ботев“ №49 по 

кадастралната карта  на селото, одобрена със Заповед РД-18-31/03.06.2010 год. на ИД 

на АК при граници на имота: имоти №61875.33.713, №61875.33.153, №61875.33.397 и 

№61875.33.151, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6056 от 25.02.2016 

год. вписан в Агенцията по вписванията на 29.02.2016год.  

12.2. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 45 
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(четиридесет и пет) лева на декар или за имота в размер на 65,00 (шестдесет и пет) 

лева. 

 

ІІ.Определя цена на тръжните документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без 

ДДС. 

 

III.  Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.      

 IV. 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. 
 РЕШЕНИЕ 

      № 144 

На основание чл. 21, ал. 1,т.8, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА,  чл. 3, ал.2, т.3  от Закона за 

общинската собственост, чл.2, ал.3 и чл.4, ал.2, т.3 от Наредба №27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1. Обявява за публична общинска собственост следните поземлени имоти на 

територията на община Исперих: 

        1.1. Поземлен имот № 03472.30.24 по кадастралната карта на с.Белинци   с начин 

на трайно предназначение урбанизирана  и начина на трайно ползване   стадион. 

1.2. Поземлен имот № 20609.25.93 по кадастралната карта на с.Делчево   с 

начин на трайно предназначение земеделска  и начина на трайно ползване   друг вид 

земеделска земя /игрище. / Решение № 5Д от 03.12.1997г. на Поземлени комисия 

гр.Исперих/ 

         1.3. Поземлен имот № 24150.20.12 по кадастралната карта на с.Духовец   с начин 

на трайно предназначение земеделска  и начина на трайно ползване   друг вид 

земеделска земя /игрище./ Решение № 08Д от 26.05.2010г. на Поземлени комисия 

гр.Исперих/.
 

        1.4. Поземлен имот № 37010.57.1 по кадастралната карта на с.Китанчево   с начин 

на трайно предназначение земеделска  и начина на трайно ползване  за други видове 

спорт. / Решение № 01КИТ от 25.10.1999г. на Поземлени комисия гр.Исперих/. 

        1.5. Поземлен имот № 69047.1.21 по кадастралната карта на с.Старо селище   с 

начин на трайно предназначение урбанизирана  и начина на трайно ползване  за други 

видове спорт. / Решение № 02СТС от 19.06.1997г. на Поземлени комисия гр.Исперих/ 

         1.6. Поземлен имот № 34103.44.135 по кадастралната карта на с.Йонково   с 

начин на трайно предназначение -урбанизирана  и начина на трайно ползване за друг 

вид застрояване /игрище. 

         1.7. Поземлен имот I в квартал 16 по регулационния план на с.Бърдоква   с 

начин на трайно предназначение -урбанизирана  и отреден  за други цели/ спортни 

дейности. 

         1.8. Поземлен имот I в квартал 49 по регулационния план на с.Тодорово   с 

начин на трайно предназначение -урбанизирана  и отреден  за други цели/ спортно 

игрище. 
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         1.9. Поземлен имот II в квартал 21 по регулационния план на с.Конево   с начин 

на трайно предназначение -урбанизирана  и отреден  за спортен терен. 

 

2.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за правилното 

и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

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

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

 

Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

      № 145 

 

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 : 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2020 година, като включва в раздел ІV. Продажба на застроени дворни 

места с ОПС или законно построена в имота  сграда с т. 5 със следното 

съдържание: 

 т.5. Урегулиран поземлен имот XXIII-1350 в квартал 139 отреден за жилищно 

застрояване с площ 736 кв.м по регулационния план  на гр.Исперих- частна общинска 

собственост с АОС № 6901 от 23.10.2020г  при прогнозна продажна цена в размер на 

5900 лева. 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за 

общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет   

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Застроен урегулиран поземлен имот  XXIII-1350 (римско двадесет и три тире 

хиляда триста и петдесет) в квартал 139 (сто тридесет и девет) отреден за жилищно 

застрояване  с площ 736 (седемстотин тридесет и шест) кв.м по регулационния план на 

гр.Исперих, одобрен с Заповед № 25/29.01.2001г. на Кмета на община Исперих, с 

местонахождение на имота гр.Исперих, ул.«Хаджи Димитър» № 33, община Исперих, 

област Разград при граници и съседи: УПИ XXIV, XXII, XVI и улица, съгласно АЧОС 

№ 6901 от 23.10.2020г. вписан в Агенцията по вписванията на 26.10.2020год. на 

собственика на законно построените жилищна сграда с прилежащо мазе и 
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второстепенна сграда, собственост на Ревасия Сали Наим от гр.Варна, ул. «Розова 

долина» № 22А, притежаваща  нотариален акт № 192, том II, рег.№2809, дело №295 от 

2019 год. 

2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  29.10.2020 г.  в размер на 5 998,00 (пет хиляди 

деветстотин деветдесет и осем) лева. 

3.Данъчната оценка на имота е в размер на 4 784,00 (четири хиляди седемстотин 

осемдесет и четири) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702001067/23.09.2020 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

 Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

  ІІІ. 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. 

 
РЕШЕНИЕ 

     № 146 

 

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 : 

 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2020 година, като включва в раздел ІV. Продажба на застроени дворни 

места с ОПС или законно построена в имота  сграда с т. 4 със следното 

съдържание: 

 т.4. Поземлен имот № 65650.12.9 с начин на трайно ползване друг вид 

земеделска земя с площ 2374 кв.м по кадастрална карта на с. Свещари- частна 

общинска собственост с АОС №6065 от 24.03.2016г  при прогнозна продажна цена в 

размер на 1700 лева. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за 

общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

Исперих   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
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І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построена сграда в него, както следва:    

1. Поземлен имот № 65650.12.9 (шестдесет и пет хиляди шестстотин и петдесет 

точка дванадесет точка девет)   с начин на трайно ползване Друг вид земеделска земя с 

площ 2 374 (две хиляди триста седемдесет и четири) кв.м по кадастралната карта на 

с.Свещари, одобрена със Заповед РД-18-28/11.06.2007год. на ИД на АК с 

местонахождение на имота с.Свещари,община Исперих, област Разград при граници и 

съседи: поземлени имоти №,№65650.12.10; 65650.26.1; 65650.35.472; 65650.35.466 и 

65650.35.456 съгласно АЧОС № 6065 от 24.03.2016г.вписан в Агенцията по 

вписванията на 31.03.2016год. на собственика на законно построената сграда-друг вид 

обществена сграда собственост на Нермин Джелил Селим  с адрес гр.Исперих, ул. 

«Странджа» № 10, община Исперих, област Разград,   притежаващ  Договор за покупко 

продажба на недвижим имот №1 от 28.12.2004год. 

2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  02.11.2020 г. в размер на 1 721,00 (хиляда 

седемстотин двадесет и един) лева. 

  Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

3.Данъчната оценка на имота е в размер на 498,50 (четиристотин деветдесет и 

осем лева и петдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702001289/02.11.2020 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

  ІІІ. 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. 

 
РЕШЕНИЕ 

     № 147 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, чл. 134, ал.2, т.6 и чл. 

15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията и на основание  чл. 6, ал. 1 и ал.3, 

във връзка с чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост   

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

  

1.Дава съгласие заявителя Мехмед Галиб Мехмед да възложи за своя сметка 

изработването на проект за изменение на ПУП -  ПР за УПИ VII – 271 в квартал 36 по 

регулационния план на с.Духовец, община Исперих, касаеща промяна на улична 

регулация, засягаща ОК 42-44, съгласно скица – предложение. 

 2.Упълномощава кмета на община Исперих да сключи предварителен договор  

по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията с Мехмед Галиб 

Мехмед от с.Духовец, ул. „Искър“ № 11, община Исперих за продажба на терен – 

общинска собственост с площ 247 (двеста четиридесет и седем) кв.м, представляващ 
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придаваема част от улична регулация към УПИ VII – 271 в квартал 36 по 

регулационния план на с.Духовец на пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от 05.11.2020год. в размер на 690,00 лева. 

3. След влизане в сила на изменението на ПУП – ПР собствеността на 

придаваемите части от улична регулация да се трансформират от „публична общинска“ 

в „частна общинска“. 

4.Упълномощава кмета на община Исперих, след влизане в сила на изменението 

на ПУП – ПР и заплащане на цената, да сключи окончателен договор с Мехмед Галиб 

Мехмед за продажба на 247(двеста четиридесет и седем) кв.м, представляващ 

придаваема част от улична регулация към УПИ VII – 271 в квартал 36 по 

регулационния план на с.Духовец на пазарна цена в размер на 690,00 (шестстотин и 

деветдесет) лева. 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

  ІІІ. 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. 
 

РЕШЕНИЕ 

     № 148 

 

         Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 

56232.16.64, местност  “Моржа” –  Стопански двор с. Печеница,  общ. Исперих, обл. 

Разград, и одобряване на Задание на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и  чл. 

124а ал. 1 от ЗУТ.  

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

        1. Разрешава Разработвене на ПУП – ПЗ  на поземлен имот № 56232.16.64, 

местност  “Моржа” –  Стопански двор с. Печеница, общ. Исперих, обл. Разград.         

2.Одобряване на Задание 

       3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем 

дневен срок от примането му.  

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 
РЕШЕНИЕ 

     № 149 

 

          Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП– ПП (парцеларен план) за 

Изграждане на ел. захранване на поземл. имот имот № 32874.201.170, чрез оклонение от 

Далекопровод високо напрежение ВЕЛ 20kV - Землище гр. Исперих, общ. Исперих, 
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обл. Разград и одобряване на Задание,  на основание чл. 21 ал. 1 т. 11  от ЗМСМА и  чл. 

124а ал. 1 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

       1.Разрешава Разработвене на ПУП–ПП (парцеларен план) за Изграждане на ел. 

захранване на поземл. имот имот № 32874.201.170, чрез оклонение от Далекопровод 

високо напрежение ВЕЛ 20kV - Землище гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград  

        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 примането му.  

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

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

 

 

Бейти Бекир 

Председател на Общински съвет Исперих 


