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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

№ 47 

 
от проведеното  редовно   заседание на Общински съвет - Исперих на 28.07.2022 

година 
 

Днес 27.07.2022 г. от 17.00 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет Исперих в 

заседателната зала на община Исперих. 

  

Бейти Мюмюн Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

Заседанието е свикано на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 40, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 

общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, манда 

2019-2023г 

За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 21  общински съветници от общо 

29 общински съветника. Отсъстват общинските съветници –. Екатерина Димитрова – в болничен, Ахмед 

Хакъ, Даниел Димитров, Зейти Фераим, Нежда Саар, Турхан Ибрям, Христо Йорданов и Нехрин Яшар. 

Уважаеми общински съветници, 

 Имате ли допълнения, предложения по предварително обявения проекто дневен ред. 

  

 Няма. 

Преминаваме към гласуване на дневния ред по който ще работим 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 21 21 0 0 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Съгласие за поставяне на възпоменателна плоча на Йордан Иванов Йорданов – 

дългогодишен кмет на с.Райнино, община Исперих, област Разград 

 

2. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Подготовка на искане за авансово плащане по договор  №BGCULTURE-1.001-0043-CO1 от 

21.06.2022 г. за отпускане на финансова помощ по програма РА14 „Културно предприемачество, 

наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014-2021 г.“ във връзка с реализация на проект „Ревитализиране на обекти за представяне 

на културно-историческото наследство на община Исперих“ 

 

3. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

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

 

4. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Делба на УПИ II-2683 в квартал 204 по регулационния план  на гр.Исперих   
 

5. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Промяна в началната продажна цена на поземлен имот № 24150.501.132 с площ 909 кв.м, 

ведно с построената в имота сграда в с. Духовец, община Исперих, област Разград 

 

 

6. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот № 32874.502.1345 и застроен поземлен имот № 

32874.502.1392  по кадастралната карта на гр.Исперих на собствениците на законно построените сгради в 

имотите. 

 

7. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот №24150.501.41 по кадастралната карта на 

с.Духовец на собственика на законно построените сгради в имота. 

 

8. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на поземлен имот № 07452.501.42 с площ 1926 кв.м, ведно с построената в 

имота сграда  и на незастроен поземлен имот № 07452.501.201 по кадастралната карта на  с. Бърдоква, 

община Исперих, област Разград 

 

9. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Отдаване под наем  на поземлен имот № 24116.8.90 по кадастралната карта на 

с.Лудогорци, община Исперих, област Разград 

 

10. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на  незастроени поземлени имоти, находящи  се в с. Подайва, община Исперих, 

област Разград   

 

11. Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 



Относно: : Разкриване на нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки 

множествени увреждания“, делегирана от държавата дейност, считано от 03.11.2022 г.  

 
12. Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих. 

Относно: Предложение за приемане на Списък на средищните детски градини и училища на 

територията на община Исперих за учебната 2022/2023 година 

 

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

 

14. Разни.   

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Съгласие за поставяне на възпоменателна плоча на Йордан Иванов Йорданов – 

дългогодишен кмет на с.Райнино, община Исперих, област Разград 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

В общинската администрация е постъпило предложение с вх. № К-2922 от 27.06.2022год. от 

Инициативен комитет  за поставяне на възпоменателна плоча на Йордан Иванов Йорданов – дългогодишен 

кмет на с.Райнино за активната и значима обществена дейност и приноса му за развитието на селото и във 

връзка със 100-годишнината от рождението му. 

Възпоменателната плоча ще се монтира в поземлен имот № 61875.33.148  с начин на трайно 

ползване За обект комплекс за култура и изкуство – публична общинска собственост с АОС № 5711 от 

14.03.2014год. в с.Райнино, община Исперих. 

Община Исперих подкрепя предложението на Инициативния комитет и изразява подкрепа за 

популяризиране дейността на личности, които са дали своя принос за развитието на населените места и са 

достойни за уважение със своята човешка, ръководна и административна дейност. 

  

Във връзка с горе  изложеното, предлагам Общински съвет Исперих да обсъди и приеме следното 

             Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и 

чл.151, ал.1, т.12 от Закона за устройство на територията 

 

                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

  Р Е Ш И: 

 

1.Дава съгласие да бъде монтирана възпоменателна плоча на Йордан Иванов Йорданов – 

дългогодишен кмет на с.Райнино за активната и значима обществена дейност и приноса му за развитието на 

селото и във връзка със 100-годишнината от рождението му в поземлен имот № 61875.33.148 (шестдесет и 

една хиляди осемстотин седемдесет и пет точка тридесет и три точка сто четиридесет и осем) с с начин на 

трайно ползване За обект комплекс за култура и изкуство с площ 3850кв.м, находящ се в с.Райнино, ул. 

„Райна Княгиня“ № 2, описан в Акт за публична общинска собственост № 5711 от 14.03.2014год. 



 

2.Съгласието се дава на Инициативен комитет с представител г-н Стоян Димитров Ненчев от 

гр.Разград, бул. «Васил Левски» № 10, ап. 7 и ще бъде изградена със средства на Инициативния комитет и 

жителите на с.Райнино. 

 

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

законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

4.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. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Моля, становището на председателя  на постояната комисия по образование. За председател ще 

докладва д-р Ферай Ахмедова поради отсъствието на председателя на комисията г-жа Екатерина 

Димитрова. 

Заповядайте д-р Ахмедова. 

 

Д-р Ферай Ахмедова– за  председател на ПК по «Образование, култура и духовни дейности» 

На заседание на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 25.07.2022г. от 

14.30ч. след  разглеждането на докладната записка         

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Моля, становището на кмета на с. Райнино. 

 

Осман………..- кмет на кметство с. Райнино. 

Нямам възражения и подкрепям инициативата на инициативния комитет. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Въпроси, предложения към вносителя. 

Заповядайте г-н Енчев, Ви сте представител на инициативния комитет. 

 

Марин Енчев – представител на инициативния комитет. 

Инициативния комитет излиза с предложение във връзка със 100 годишния юбилей от рождението 

на Йордан Йорданов като бивш кмет на с. Райнино да бъде поставена възпоменателната плоча. 

Предлагаме плочата да бъде поставена пред кметството, на ул. Марица“. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 



Други желаещи да вземат отношение по докладната записка? 

За протокола да бъде отбелязано, че общинския съветник Нехрин Яшар зае местото си  и в залата 

присъстват 22 общински съветника. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване на проекта за решение с направеното предложение къде да се постави 

възпоменателната плоча, а именно :  

1.Дава съгласие да бъде монтирана възпоменателна плоча на Йордан Иванов Йорданов – 

дългогодишен кмет на с.Райнино за активната и значима обществена дейност и приноса му за развитието на 

селото и във връзка със 100-годишнината от рождението му в поземлен имот № 61875.33.144 (шестдесет и 

една хиляди осемстотин седемдесет и пет точка тридесет и три точка сто четиридесет и четири) с с начин на 

трайно ползване За обект комплекс за култура и изкуство с площ 3937кв.м, находящ се в с.Райнино, ул. 

„Марица“, описан в Акт за публична общинска собственост № 778 от 18.10.2002год. 

 

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 СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №380 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и 

чл.151, ал.1, т.12 от Закона за устройство на територията 

 

                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

  Р Е Ш И: 

 

1.Дава съгласие да бъде монтирана възпоменателна плоча на Йордан Иванов Йорданов – 

дългогодишен кмет на с.Райнино за активната и значима обществена дейност и приноса му за развитието на 

селото и във връзка със 100-годишнината от рождението му в поземлен имот № 61875.33.144 (шестдесет и 

една хиляди осемстотин седемдесет и пет точка тридесет и три точка сто четиридесет и четири) с с начин на 

трайно ползване За обект комплекс за култура и изкуство с площ 3937кв.м, находящ се в с.Райнино, ул. 

„Марица“, описан в Акт за публична общинска собственост № 778 от 18.10.2002год. 

 

2.Съгласието се дава на Инициативен комитет с представител г-н Стоян Димитров Ненчев от 

гр.Разград, бул. «Васил Левски» № 10, ап. 7 и ще бъде изградена със средства на Инициативния комитет и 

жителите на с.Райнино. 

 

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

законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

4.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 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Подготовка на искане за авансово плащане по договор  №BGCULTURE-1.001-0043-CO1 от 

21.06.2022 г. за отпускане на финансова помощ по програма РА14 „Културно предприемачество, 

наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014-2021 г.“ във връзка с реализация на проект „Ревитализиране на обекти за представяне 

на културно-историческото наследство на община Исперих“ 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

На 21.06.2022 г. Община Исперих подписа договор №BGCULTURE-1.001-0043-CO1 с Министерство на 

културата – Програмен оператор на програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и 

сътрудничество“ за отпускане на финансова помощ за реализацията на проект „Ревитализиране на обекти 

за представяне на културно-историческото наследство на община Исперих“. Подписаният договор дава 

право на Общината да поиска авансово плащане в размер до 30 % (тридесет процента) от общите 

допустими разходи по проекта, които са в размер на 590 661,26 лв. (петстотин и деветдесет хиляди 

шестстотин шестдесет и един лева и 26 стотинки). 

Съгласно Общите условия към Договора за безвъзмездна финансова помощ, раздел 5, т.5.2 

„Програмният оператор извършва авансово плащане на бенефициента след подписване на договор и чрез 

представяне на банкова гаранция или запис на заповед пред Програмния оператор заедно с искането за 

авансово плащане“.  

В тази връзка е необходимо към заявката за авансово плащане да бъде представен Запис на заповед, 

издаден от кмета на Община Исперих  в полза на Министерство на културата като Програмен оператор в 

размер на 100 % от стойността на авансовото плащане и Решение на  Общинския съвет за одобряване на 

Записа на заповед, като срокът за предявяване на плащанията е до одобрение на окончателния доклад по 

проекта. 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да вземе следното  

 

Решение 

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

и местната администрация и във връзка с раздел 5, т.5.2  от Общите условия към Договор №BGCULTURE-

1.001-0043-CO1 от 21.06.2022 г. за отпускане на финансова помощ по програма РА14 „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“ във връзка с реализация на проект 

„Ревитализиране на обекти за представяне на културно-историческото наследство на община Исперих“ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

 

1.  Упълномощава  кмета  на  Община  Исперих – инж. Белгин Фикри Шукри  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на културата в 

размер на 177 198,38 лева (сто седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и осем лева и тридесет и осем  

стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Договор №BGCULTURE-



1.001-0043-CO1 от 21.06.2022 г. за отпускане на финансова помощ по програма РА14 „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“ 

2. Възлага на кмета на община Исперих да подготви необходимите документи за получаване на 

авансово плащане в размер на 30 % от стойността на одобрената БФП по договор №BGCULTURE-1.001-

0043-CO1 от 21.06.2022 г. и да ги представи чрез ИСУН на Програмния оператор – Министерство на 

културата. 

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

Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

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

Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Исперих, проведено на ………..... ,  

Протокол № ….... , т …….. от дневния ред по доклад № ... / …….... при кворум от ........ общински съветника 

и след проведено съгласно чл. ……, ал. ……. от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация поименно гласуване - с .... гласа „за”, ...... „против” и „въздържали се” ......., и е подпечатано 

с официалния печат на общински съвет ... 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 25.07.2022г. от 13.30ч. след  

разглеждането на докладната записка         

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на 

заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Заповядайте г-н Милев  

 

Дамян Милев –  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 25.07.2022г. от 15.00ч. след  

разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане 

на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 



Заповядайте  д-р Ахмедова  

 

Д-р Ферай Ахмедова –  председател на ПК по « Здравеопазване и социални дейности» 

На заседание на ПК по „Здравеопазване и социални дейности“ проведено на 25.07.2022г. от 14.30ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Здравеопазване и социални дейности“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

 Въпроси към вносителя. Няма. 

 Преминаваме към поименно гласуваяне. 

 

 

            СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 28.07.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Подготовка на искане за авансово плащане по договор  №BGCULTURE-1.001-0043-CO1 от 

21.06.2022 г. за отпускане на финансова помощ по програма РА14 „Културно предприемачество, 

наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014-2021 г.“ във връзка с реализация на проект „Ревитализиране на обекти за представяне 

на културно-историческото наследство на община Исперих“ 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ     

 3. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ     

  8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

13. ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР     

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

16. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  



18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П  

23. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

25. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П  

26. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ     

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ 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 22 22 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №381 

 

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

и местната администрация и във връзка с раздел 5, т.5.2  от Общите условия към Договор №BGCULTURE-

1.001-0043-CO1 от 21.06.2022 г. за отпускане на финансова помощ по програма РА14 „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“ във връзка с реализация на проект 

„Ревитализиране на обекти за представяне на културно-историческото наследство на община Исперих“ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

 

1.  Упълномощава  кмета  на  Община  Исперих – инж. Белгин Фикри Шукри  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на културата в 

размер на 177 198,38 лева (сто седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и осем лева и тридесет и осем  

стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Договор №BGCULTURE-

1.001-0043-CO1 от 21.06.2022 г. за отпускане на финансова помощ по програма РА14 „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“ 

2. Възлага на кмета на община Исперих да подготви необходимите документи за получаване на 

авансово плащане в размер на 30 % от стойността на одобрената БФП по договор №BGCULTURE-1.001-

0043-CO1 от 21.06.2022 г. и да ги представи чрез ИСУН на Програмния оператор – Министерство на 

културата. 

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



Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

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

Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Исперих, проведено на  28.07.2022г ,  

Протокол № 47 , т . 2 от дневния ред по доклад № 149 / 13.07.2022г. при кворум от 22 общински съветника 

и след проведено съгласно чл.27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

поименно гласуване - с 22 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат 

на общински съвет Исперих. 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

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

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет.  

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Причините, които налагат изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих са следните: 

С поетапното влизане в сила на кадастралните карти и кадастрални регистри (КККР) за землищата 

на територията на община Исперих, област Разград, извършването на услуги, свързани с ползването на 

кадастрални данни и удостоверяването на определени обстоятелства, които досега се предоставяха от 

община Исперих, преминават към Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Това поражда 

определени неудобства за гражданите, на които се налага да подават заявления за административни услуги 

на място, в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) в гр. Разград, както и да получават 

готовите документи на място. Възможността за електронно заявяване на услугите все още е недостатъчно 

популярна, а голяма част от административните органи продължават да изискват удостоверения на хартия. 

Всичко това води до допълнителни разходи и загуба на време. 

Община Исперих е сключила споразумение с АГКК, съгласно което е осигурен достъп до 

кадастралната информация, отнасяща се до имотите - общинска собственост. Съществува възможност 

общината да осъществява обслужването на гражданите от името на АГКК, като заявява и получава 

необходимите услуги по електронен път чрез отдалечен достъп до административната информационна 

система на кадастъра (КАИС), а служители от общинската администрация, нарочно упълномощени от 

АГКК, оторизират документите на хартия. Това налага въвеждане на нова услуга: „Предоставяне на 

кадастрална информация на хартиен носител“. 

Друго, което предлагаме е увеличаване на размера на таксите на услугите предлагани от ГРАО и 

„Обредни дейности“ и включване на нова услуга с наименование: „Разглеждане, проверка и 

комплектоване на документи при искания за КАО (комплексно административно обслужване). С 

въвеждането и отменяме ал.4 на чл.7 от Наредбата, която създава затруднения при прилагането и. Същата 

гласи:„Цената на комплексната услуга се определя като сбор от таксите/цените на отделните услуги, 

определени за отделните администрации.“ 



На следващо място изменяме чл.36 от наредбата, като увеличаване на размера на таксите за 

ползване на „Градски стол“ град Исперих, на заседателна зала и ритуална зала в град Исперих и зала в с. 

Подайва, община Исперих. 

Един от основните мотиви за предлаганото изменение на размера на таксите е да се постигне 

обезпечаване на дейностите и разходите, които се извършват за предоставяне на съответните услуги. 

Стойността на всяка услуга е формирана при спазване принципите, посочени в чл.8 от ЗМДТ и цели 

възстановяване на пълните разходи за извършване на услугата. В по-голямата си част стойностите на 

услугите са запазват. За друга част се налага завишаване, поради промените в икономическата обстановка, 

адекватността на предлаганите услуги със сходен вид услуги, обхвата на работата и необходимото време 

за изпълнение по съответното административно производство. 

При определяне на таксите и цените на предлаганите услуги са взети под внимание следните 

фактори: 

- времето, което е необходимо за проучване на представените документи, подготовка на становище, 

доклад на прекия ръководител и подготовка на документация във вид на писмо, удостоверение или 

административен акт; 

- служителите, които взимат участие при обработката на внесената документация; 

- ориентировъчна часова ставка, определена въз основа на средната работна заплата за 

служителите; 

- използваните консумативи в процеса на изпълнение на конкретната задача. 

Приложена е финансова обосновка. 

Целите, които се поставят. 

Чрез предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри ще се постигнат 

следните цели: 

- Подпомагане на Агенцията по геодезия, картография и кадастър при административното 

обслужване на потребителите на административни услуги. 

- Улесняване достъпа на гражданите на община Исперих до административни услуги, предоставяни 

от АГКК. 

- Увеличаване приходите от административни услуги чрез постъпване на част от 

заплатената такса за предоставените услуги в приход на общинския бюджет. 

- Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстове от наредбата с нормите на 

ЗМДТ и други законови и подзаконови нормативни актове. 

- Спазване на принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на 

местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от 

заплащане на местните такси и цени на услуги на територията на общината. 

- Оптимизиране на разходите на общината чрез възстановяване на разхода за осъществяваните 

услуги. 

- Увеличение на средствата на община Исперих за поддържане на общинската инфраструктура чрез 

оптимизиране на таксите и цените на услугите до ниво покриване на разходите за тяхното извършване. 

Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба 

За прилагането на измененията и допълненията в Наредбата няма да бъдат необходими 

допълнителни финансови средства, тъй като услугите ще бъдат извършвани от лица, определени от кмета 

на Община Исперих, които към настоящия момент работят на трудово или служебно правоотношение в 

общинска администрация Исперих. 

Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива 



- Актуализиране на нормативната база, отнасяща се до услугите, осъществявани от отдел „ТСУ” 

Община Исперих; 

- Хармонизиране на местния подзаконов нормативен акт с нормативната уредба на Р. България; 

- Спестяване на време и финансови средства на гражданите на община Исперих при достъпа до 

административни услуги, предоставяни от АГКК. 

- Увеличаване приходите от административни услуги чрез постъпване на част от 

заплатената такса за предоставените услуги в приход на общинския бюджет. 

- Актуализиране на нормативната база, отнасяща се до услугите, осъществявани от 

администрацията на Община Исперих. 

- Хармонизиране на местния подзаконов нормативен акт с нормативната уредба на Р. България. 

- Регламентиране на условията и реда за определяне, установяване, обезпечаване и събиране на 

местните такси и цените на услугите и правата, съобразно изискванията на закона и недопускане на 

противоречия и различия между законовата и подзаконовата нормативна уредба. 

- Увеличаване приходите от административни услуги чрез постъпване на част от заплатената такса 

за предоставените услуги в приход на общинския бюджет. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предлаганият проект на изменение и допълнение на Наредбата е с правно основание чл. 21, ал.2 във 

връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.55, ал.8 от ЗКИР. Проектът е съобразен с изискванията 

на основния нормативен акт – ЗМДТ и други закони, предвиждащи изискване и правомощия за събиране 

на цени и такси на услуги и права, предоставяни от Община Исперих, както и тяхното предоставяне. 

Проектът е съобразен с европейското законодателство - Европейската харта за местно 

самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, както и с разпоредбите 

и целите на националното и местно законодателство. 

На основание чл. 26, ал. 2 и ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и 

допълнение на наредбата заедно с мотивите е публикуван на интернет страницата на Община Исперих.  

В процеса по изработване на проекта на нормативния акт са проведени обществени консултации 

със заинтересовани лица и организации. 

Към докладната е приложена финансова обосновка. 

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Исперих да приеме следното 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.21, ал. 1, т.7 и от ЗМСМА, 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 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих, както следва:  

 

            §1.  Отм. се чл.7, ал.4. Вместо нея се включване на нова услуга с наименование: 

„Разглеждане, проверка и комплектоване на документи при искания за КАО (комплексно 

административно обслужване) в Приложение 1 към Наредбата. 

            §2. Отменя се чл.33 и чл.34 от Наредбата; 

https://www.isperih.bg/sites/default/files/2020-09/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%2011.pdf
https://www.isperih.bg/sites/default/files/2020-09/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%2011.pdf


&3. Чл. 36. (Изм. с Рeшение №….. по протокол №…. от ……. 2022г. На ОбС Исперих) (1) 

Такса за ползване на градски стол гр.Исперих: 

 

1. малка зала  - 100.00лв./ден; 

2. голяма зала - 250.00лв./ден; 

3. малка зала с кухня:  

- до 50 души -100 лв./ден; 

- от 51 до 100 души -200 лв./ден; 

- от 101 до 200 души -300 лв./ден.  

 

4. голяма зала  с кухня: 

- до 50 души -100 лв./ден; 

- от 51 до 100 души -200 лв./ден; 

- от 101 до 200 души -300 лв./ден. 

 

5. кухня – 2 лева на човек/ден. 

 

 

              (2) Такса за ползване на заседателна зала на Община Исперих – 50лв./ден;  

 

(3) Такса за ползване на ритуална зала на Община Исперих – 50.00 лв./ден; 

(4) Такса за ползване на зала в с.Подайва – 250.00 лв./ден. 

                                                                                                                         

 

            §3.   Създава се нов чл. 40а със следния текст: 

 

     Чл. 40а (Нов с Рeшение №….. по протокол №…. от ……. 2022г. На ОбС Исперих) (1) Община 

Исперих подпомага Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) при административно 

обслужване с кадастрална информация и предоставяне на официален удостоверителен документ на хартия. 

(2) За заявяване на услугите, заявителят прилага документи, изискуеми по Наредба № PД-02-20-4 от 

11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

(3) Предоставянето на официален удостоверителен документ се осъществява след заплащане на 

дължимата такса за предоставяне в електронен формат на съответната услуга, по сметка на АГКК, 

съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ, чрез нареждане на банков 

превод, електронно разплащане чрез оператори за електронно разплащане или ПОС терминал. 

(4) Заявителите на кадастрална информация на хартиен носител заплащат цена на услугите, 

определени в т. 11 от Приложение №1 „Териториално и селищно устройство и инфраструктура“ към 

наредбата. 

(5) Приходът от услуги за предоставяне на официален удостоверителен документ е съобразен с 

реално направените разходи по предоставянето им и представлява разлика между размера на такси на 

АГКК за предоставяне на хартиен носител и в електронен формат по Тарифа № 14 за таксите, които се 

събират в системата на МРРБ. 

(6) Услугите се предоставят в следните срокове: 

1. обикновена - 7 работни дни; 

2. бърза - 3 работни дни. 

(7) Цената за бърза услуга се увеличава със 100 на сто спрямо тази на обикновената услуга. Срокът 

започва да тече от деня, следващ деня на регистриране на заявлението и изтича в края на работния ден на 

последния ден от срока. 



(8) В Центъра за административно обслужване на гражданите на Общината се приемат заявления, 

подавани от физическите и юридическите лица, за извършване на изменения в кадастралния регистър на 

недвижимите имоти (КККР) на територията на общината. 

(9) Не се дължи заплащане за следните услуги: 

1. търсене на информация в кадастралните карти, кадастралните регистри, специализирани данни, 

карти и регистри, предоставени или приети от АГКК; 

2. разглеждане на данни от кадастралните карти, кадастралните регистри, специализирани данни, 

карти и регистри, предоставени или приети от АГКК; 

3. предоставяне на каталог на данните от кадастралните карти, кадастралните регистри, 

специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от АГКК и услугите с тях; 

4. вътрешни административни услуги извън случаите на чл. 58, ал. 5 от Закона за кадастъра и 

имотния регистър; 

5. предоставяне на данни от геодезическата основа на кадастралната карта чрез отдалечен достъп до 

административната информационна система; 

6. други случаи, определени със закон. 

  

 

            §4.   В Приложение №1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Исперих  се правят следните изменения и допълнения: 

 

           ГРАО 

 

           Т. 26. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – обикновена услуга за 

5 дни от 5,00 лева на 8,00 лева, бърза услуга 3 дни от 8,00 лева на 15,00 лева, експресна услуга от 12,00 

лева на 20,00 лева;    

Т. 34. Образуване на преписка за установяване на самоличност – експресна от 9,00 лева на 15,00 

лева; 

Т.43. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между 

съпрузи - експресна от безплатна на 10,00 лева; 

Т. 46. Разглеждане, проверка и комплектоване на документи при искания за КАО - обикновена 

услуга за 7 дни - 15,00 лева; 

ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ 

 Т.1 Сключване на граждански брак в ритуална зала - обикновена услуга от 50,00 лева на 

100,00 лева; 

 Т. 3. Сключване на граждански брак без ритуал - обикновена услуга от 5,00 лева на 10,00 

лева; 

 Т.4. Изкопаване, зариване и оформяне на гроб /прав без улеи за дъски/ - обикновена 

услуга от 43,00 лева на 80,00 лева; 

 Т. 5. Транспорт от дома на покойника до гробищния парк в рамките на гр. Исперих - 

обикновена услуга от 10,00 лева на 28,00 лева; 

 Т.6. Транспорт на покойник от и към други населени места - обикновена услуга от 0,45 

лева на км. на 0,60 лева на км.; 

Т. 12. Нова Изкопаване на гроб с багер в града - обикновена услуга - 80,00 лева; 

 Т. 13. Нова Изкопаване на гроб с багер в селата - обикновена услуга - 60,00+2,11 лева на 

всеки изминат километър; 

  

            ТСУИ 

 

Т. 11. Предоставяне на кадастрална информация на хартиен носител: 

 



Т. 11.1 скица на поземлен имот в урбанизирана територия - обикновена услуга за 7 дни 6,00 лева, 

бърза услуга 3 дни от 12,00 лева; 

Т. 11.2 скица на поземлен имот в неурбанизирана територия - обикновена услуга за 7 дни 1,50 лева, 

бърза услуга 3 дни от 3,00 лева; 

Т. 11.3 скица на сграда - обикновена услуга за 7 дни 6,00 лева, бърза услуга 3 дни от 12,00 лева; 

Т. 11.4 схема на самостоятелен обект - обикновена услуга за 7 дни 6,00 лева, бърза услуга 3 дни от 

12,00 лева; 

Т. 11.5. Удостоверение за характеристика на имот - обикновена услуга за 7 дни 6,00 лева, бърза 

услуга 3 дни от 12,00 лева. 

 

2. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих влиза в сила от деня на качването и 

на интернет страницата на Община Исперих. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №11 

 

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

територията на Община Исперих 

 

 

 
Приета с Решение № 685 по Протокол № 61 от 24.04.2019 г. на ОбС – Исперих; Изм. и доп. с 

Решение № 205 от 28.04.2021г. по прот. № 25 на ОбС Исперих; (Изм. с Рeшение №….. по протокол 

№…. от ……. 2022г. На ОбС Исперих) 



Глава първа 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Раздел І 

Предмет и цел 

 
Чл.1.Тази наредба урежда отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Исперих, реда и срока за тяхното събиране, реда, по 

който лицата, неползващи услуги през съответната година или през определен период от нея, се 

освобождават от заплащане на съответната такса, реда за освобождаване на отделни категории лица изцяло 

или частично от заплащане на отделни видове такси, както и реда за промяна размера на такси и цени на 

услуги, предоставяни от Община Исперих. 

 

Чл.2. Тази наредба има за цел постигане на достъпност и предоставяне на качествени услуги на 

жителите на община Исперих. 
 

Чл.3. (1) На територията на община Исперих се събират местните такси, изброени в чл.6 от Закона за 

местните данъци и такси, в това число и други местни такси, определени със закон. 

(2) За всички други услуги, предоставяни от Община Исперих, с изключение на тези по ал.1, 
Общинският съвет определя цена с настоящата наредба. 

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

Раздел II 
Определяне на размер на местните такси и цени на услуги 

 
Чл.4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева и при спазване на 

принципите, изброени в чл.8, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 

(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат след заявяване, с изключение на тези, за 
които в нормативен акт е предвидено друго. 

(3) Наименованията на видовете услуги, за които се събират такси или имат цени, и на правата, 
както и размерът на съответните такси и цени на услуги, са посочени в Таблица на услугите с 
унифицираните наименования и цените за тях, която е неразделна част от тази наредба. 

(4) Местните такси и приходите от услуги, предоставяни от Община Исперих, се събират за 
сметка на Община Исперих. 

 
Чл.5.(1) Промяна в размера на такси и цени на услуги, предоставяни от Община Исперих, се извършва 

след представено мотивирано предложение от съответната дирекция, която предоставя съответната услуга 

или извършва дейност, свързана с нея. 

(2) Пълните разходи (по смисъла на § 1, т.15 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
местните данъци и такси) по предоставяне на услугата включват необходимите материално- 
технически и административни разходи по предоставяне на услугата, включително такса за 
пощенски услуги, когато заявителят е изразил желание да получи документа по пощата, 
инвестиционни разходи; разходите по прилагане, събиране, научно-изследователска дейност, 
определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на 
влиянието върху околната среда. 

(3) Когато услуги и права се предоставят освен от Община Исперих и от други субекти при 
пазарни условия, основа за определяне размерите на цените им могат да бъдат техните пазарни 
стойности. 

 
Чл.6. (1) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени 

данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет. 



(2) При разпореждане с недвижими имоти – общинска собственост, физическите и юридическите 

лица, придобили право на собственост, заплащат в полза на Общината режийни разноски с размер на 2 %. 

 

Чл.7 (1) Когато искането за предоставяне на административна услуга се отнася до комплексно 

административно обслужване, в което участва Община Исперих, заявлението може да бъде подадено до нея. 

Община Исперих предоставя комплексни административни услуги, като услугите се извършват, без да е 

необходимо заявителите да предоставят информация или доказателствени средства, за които са налице 

данни, събирани или създавани от Общинска администрация Исперих, независимо дали тези данни се 

поддържат в електронна форма или на хартиен носител. 

(2) В случаите на ал.1 заявяването на услугата пред Община Исперих се извършва по реда на 
чл.14в от Наредбата за административно обслужване със заявление съгласно образец (Приложение 

№ 3). 
(3) Срокът за изпълнение на комплексните услуги се определя, както следва: 

т.1. Когато изпълнението на комплексната услуга изисква последователно изпълнение на отделните 

услуги, срокът се определя от сбора на времената за изпълнение на всяка услуга и не може да бъде по-дълъг 

от три дни, считано от получаване на достъп до данните на административните органи - първични 

администратори на данни; 
т.2. Когато изпълнението на комплексната услуга не изисква последователно изпълнение на 

отделните услуги, времето за изпълнение се определя от услугата с най – дълъг срок на изпълнение и не 

може да бъде по-дълъг от три дни, считано от получаване на достъп до данните на административните 

органи - първични администратори на данни. 

(4) Отм. с Рeшение №….. по протокол №…. от ……. 2022г. На ОбС Исперих  Цената на 
комплексната услуга се определя като сбор от таксите/цените на отделните услуги, определени за 

отделните администрации. 
(5) Комплексните административни услуги могат да бъдат заплатени в брой или чрез ПОС- 

терминал на гише „Каса“ в отдел „Местни данъци и такси“ или по банков път по сметка на Община 
Исперих, посочена в официалната интернет-страница на Общината. 

(6) При заявено желание издаденият индивидуален административен акт да бъде получен 
чрез лицензиран пощенски оператор или чрез куриер на адрес посочен от заявителя, разходите по 
доставката се заплащат чрез наложен платеж за сметка на заявителя или по банков път. 

 
Чл.8. (1) Размерът на дължимата такса и/или цена на услуга се определя след заявяването й, като 

заплащането се извършва при подаване на заявлението по ал.2 при спазване на правилата за комплексното 

административно обслужване. 

(2) Когато заявена услуга не може да бъде предоставена, както и при постановен отказ от предоставяне 

на услугата, такса не се дължи. 

 

Чл.9. Длъжностните лица, отговорни за изпълнението на конкретния вид услуга, се определят със 

заповед на кмета на Община Исперих. 
 

Чл.10. (1) За информацията по чл.431, ал.3 от Гражданския процесуален кодекс, необходима за 

съответното изпълнително производство, в това число получаване на писмени справки и сведения, на копия 

и извлечения от документи, съдържащи информация за длъжника, както и за вписване на обезпечителни 

мерки по изпълнително дело, съдебните изпълнители дължат съответната такса. Таксата се заплаща по реда 

на чл.431, ал.4 от Гражданския процесуален кодекс. 
 

(2) Ал.1 не намира приложение за държавните съдебни изпълнители в случаите по чл.84, т.1 от 

Гражданския процесуален кодекс. 

 

Раздел ІІІ 

Ред и срок за събиране на местни такси и цени на услуги 

 
Чл.11.Събирането на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Исперих, се извършва 

от служители на Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Исперих в сроковете и по реда, предвидени в 

Закона за местните данъци и такси. 



Чл.12. Дейността на служителите в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Исперих се контролира 

от заместник-кмета с ресор “Икономическо развитие и финанси”. 

 

Раздел ІV 
Ред, по който лицата, неползващи услуги 

през съответната година или през определен период от нея, 

се освобождават от заплащане на съответната такса 

 
Чл.13 (1) Лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, се 

освобождават от задължението да заплащат съответната такса за този период. 

(2) Освобождаването от заплащане на такса по ал.1 става въз основа на декларация от лицето 
съгласно образец (приложение № 2) до кмета на Община Исперих. 

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

Раздел V 
Ред за цялостно или частично освобождаване на отделни категории лица 

от заплащане на отделни видове такси 

 
Чл.14. (1) Детските градини, общообразователните, спортните, средните, специалните и 

професионалните училища и спортните клубове на територията на община Исперих се освобождават изцяло 

от заплащане на такси за ползване на обекти, стопанисвани от Община Исперих, с цел провеждане на 

организирани мероприятия и състезания за деца и ученици, включително за провеждане на задължителните 

учебни програми и извънкласни занятия с физическо възпитание и спорт. 

(2) Участниците във всички мероприятия и прояви, в които Община Исперих е партньор или 
изпълнител, мероприятия на неправителствени организации, на други общини или на държавни 
органи, всички благотворителни прояви,които са без търговска цел, както и такива, за които това е 
предвидено в закон или друг нормативен акт, се освобождават изцяло от заплащане на такси за 
ползване на тротоари, площади, улични платна, както и терени с друго предназначение, които са 
собственост на Община Исперих. 

(3) Залите, които са собственост на Община Исперих, се предоставят безплатно за провеждане 
на мероприятия, организирани от представителства на регионалните и общинските звена на 
организации на хора с увреждания, пенсионери и учащи, и за мероприятия, провеждани под 
патронажа на Община Исперих и Общински съвет - Исперих. 

(4) Физически лица, освободени от заплащане на отделни видове такси по решение на 
Общинския съвет. 

 
Чл.15. (1) В случаите на чл.14, ал.1-3 от Наредбата освобождаването се извършва след положителна 

писмена резолюция на кмета на Община Исперих въз основа на писмено заявление, съдържащо описание 

на мероприятието, до което заявлението се отнася, като към заявлението се прилагат 

доказателства,свързани с обстоятелства, касаещи това мероприятие. 

(2) В случаите на чл.14, ал.4 от Наредбата освобождаването се извършва, като физическото 
лице подава заявление, с което заявява, че съгласно решение на Общински съвет - Исперих попада в 
категорията на освободените от такси лица, като към заявлението прилага копие от актуален 
документ, доказващ принадлежността му към съответната категория лица. Заявлението и 
приложенията към него се разглеждат от комисия, определена със заповед на кмета на Община 
Исперих, която се произнася с решение, обективирано в протокол. Конкретният размер на 
облекченията в случаите на чл.14, ал.4 от Наредбата се определя ежегодно с приемането на 
бюджета на общината. 

(3) В случаите по чл.14 разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските 
приходи. 

 



Раздел VІ 
Промени в размера на местните такси и цените на услугите 



Чл.16. (1) Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват от Общинския 

съвет по реда на тяхното приемане. 
 

Чл.17. Общинската администрация поддържа актуални данни за: 

1.услугите и дейностите, за които има определени такси и цени; 

2.ползвателите на предоставената услуга; 

3. изключенията от общата политика (преференции); 
4. използваната информация при определяне на такси и цени и конкретната 

методика/методики, използвани за определянена размера им; 
5. събраните средства от всяка такса и/или цена на услуга. 

 
 

Глава втора 
МЕСТНИ 
ТАКСИ 

 

Раздел І 

Такса за битови отпадъци 

 
Чл.18. Общинският съвет, по предложение на кмета на общината, определя размера на таксата за 

битови отпадъци, не по-късно от 31-ви декември на предходната година. Когато до края на предходната 

година Общински съвет - Исперих не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата 

година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година. 
Чл.19. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общински 

съвет - Исперих въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, посочена в чл.62 от Закона за 

местните данъци и такси, включваща необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; 
2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депо за битови 
отпадъци – град Разград; 
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за 
управление на отпадъците; 
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените 
места, предназначени за обществено ползване. 
(2) Одобрената план-сметка за определяне на разходите на Община Исперих по ал.1 подлежи на 
проверка от Сметната палата. 

 
Чл.20.Границите на районите, в които се извършват услугите по чл.62 от Закона за местните данъци и 

такси, и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на община Исперих, която се 

обявява публично до 31-ви октомври на предходната година по реда на чл.63 от Закона за местните данъци 

и такси. 

 

Чл.21. Таксата се заплаща от: 

1. собственика на имота; 
2. ползвателя - при учредено вещно право на ползване; 
3. концесионера - при предоставяне на особено право на ползване – концесия; 
4. лицето, на което имот – държавна или общинска собственост е предоставен за управление; 
5. собственика на сграда, построена върху държавен или общински имот – за този имот или 

съответната част от него; 
6. за общински имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от Общината за 

сметка на наемателя, съответно ползвателя; 
7. когато правото на собственост или ограниченото вещно право върху недвижим имот, за 



който се дължи такса битови отпадъци, е притежание на няколко лица, те дължат такса за 



притежаваната от всеки идеална част. 
 

Чл.22 (1) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци. 

(2) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал.1, размерът на 
таксата се определя в левове пропорционално върху основа, определена по следния ред: 

1. за имоти на физически лица, които се намират в границите на общия градоустройствен план 
на град Исперих и регулационните планове на селата: 

1.1. жилищни и вилни имоти - пропорционално върху данъчната оценка на имота; 
1.2. нежилищни имоти - пропорционално върху данъчната оценка на имота; 
1.3. нежилищни с търговско предназначение - пропорционално върху данъчната оценка на 

имота; 
2. за имоти на юридически лица, които се намират в границите на общия градоустройствен 

план на град Исперих и регулационните планове на селата: 
2.1. за жилищни имоти - пропорционално върху данъчната оценка, съгласно приложение № 2 

от Закона за местни данъци и такси; 
2.2. за нежилищни имоти - пропорционално върху основа, която е по-високата от данъчната 

оценка или отчетната стойност на активите по реда на чл.21, ал.1 от Закона местни данъци и такси. 
3. за нежилищни имоти - държавна или общинска собственост, и земеделски производители - 

пропорционално върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност на 
активите по реда на чл.21, ал.1 от Закона местните данъци и такси. 

4. за имоти, собственост на физически и юридическите лица, намиращи се извън районите, в 
които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса за 
ползване на депо за битови отпадъци, съгласно чл.63, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 

(3) Община Исперих уведомява лицата по чл.21 за дължимите от тях такси за съответния 
период и за сроковете за плащане. 

 
Чл.23 (1) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места 

на община Исперих за юридическите лица, се определя пропорционално върху основа, която е по-високата 

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

и такси. 

(2) За определяне на размера на такса битови отпадъци в зависимост от количеството, 
юридическите лица по чл.22, ал.2, т.2, подт.2.2 от тази наредба подават в срок до 30-ти ноември на 
предходната година декларация по образец (Приложение № 1) до кмета на община Исперих за вида  
и броя на съдовете за съхраняване на битови отпадъци, които ще се използват през годината, 
съобразно обявената със заповед на кмета честота за извозване на битовите отпадъци. 

(3) За придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата 
на придобиването им. 

 
Чл.24. (1) Когато лицата не са подали в срок декларацията по чл.23, ал.2, декларирали са неверни 

данни или не изхвърлят битовите отпадъци в определените за целта съдове, заплащат годишна такса по 

реда определен в чл.22, ал.2, като от размера на дължимата годишна такса се приспада платената част и 

върху разликата се дължат лихви, съгласно сроковете за плащане. 

 

Чл.25. (1) Не се събира такса за: 

1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от Общината или ако 
имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец (Приложение № 2) от 
собственика или ползвателя до края на предходната година. Декларацията се подава в отдел 
„Местни данъци и такси“ при Община Исперих и се завежда в отделен регистър. Когато 
декларираният имот е съсобствен, декларацията следва да бъде подадена от всички съсобственици 
на имота. 

2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не се 
предоставя от община Исперих; 

3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други 
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива. 



(2) В случаите по ал.1 освобождаването от такса се извършва със заповед на кмета на община 
Исперих. 



(3) За обстоятелствата, декларирани по ал.1, т.1 се извършват периодични проверки, 
включително и събиране на информация за дължимите сметки за електрическа енергия, вода и 
други консумативни разходи за съответния период. 

(4) Когато лицето е подало декларация в указания срок, но се установи, че ползва имота, то 
дължи таксата със съответната лихва. 

 
Чл.26 (1) Таксата може да бъде заплатена на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври на 

годината, за която се дължи, в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Исперих или по банков път по 

сметка на Община Исперих. 

(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 %. 
(3) Не се допускат изменения в приетите от Общински съвет Исперих начин на определяне и 

размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината. 
 

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

 
Чл.27. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са 

организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, 

които са общинска собственост. 

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи услугата в зависимост 
от зоната, в която се намират терените, посочени в ал.1. 
(3) Зоните по ал.2 се определят от общинския съвет. 
(4) Такса за търговия със селско стопанска продукция (ССП) с вкл.ДДС: 

 
вид Населено място На ден На месец 

На открито Исперих 1,20лв. на кв.м. 4,00 лв. на кв.м. 
На закрито Исперих 2,00лв 30,00лв 
На открито За селата 0,30лв 7,00лв 

На маси Исперих 2.20 лв 40. 00 лв 
 
т.1 Търговци, ползващи търговска площ след работно време се задължават да заплатят допълнително към 

дневната такса - 0,20лв/кв. м. 
 

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

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

2. 2 на закрито - 3 (три) лева на маса„ 

(5) За продажба с кола, впрегната с добитък на ден - 3.60лв. 
(6) За продажба от кола на ССП: 

а) от лек автомобил или ремарке -  2.50  лв. 
б) от микробус до1 тон -  4.00  лв. 

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

г)  от микробус над 2 тона -   6.00 лв. 

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

е) товарен автомобил над 4тона -10.00 лв. 

(7) Такса за продажба на живи животни: 
1. Пернати 

а) пилета и кокошки: 

- с лек автомобил или ремарке - 2.50лв. 
- с  микробус до 1 тон - 5.00лв. 
- с  микробус над 1 тон - 6.00лв. 

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

2. дребни животни: 
а) малки прасета (на брой) - 0.40лв./бр. 
б) агнета и ярета (на брой) - 0.40лв./бр. 

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



с цел търговия с промишлени стоки, включваща ДДС: 

 

1. На ден - 2.50лв./кв.м. 
2. На месец - 18.00лв./кв.м. 
3. Продажба на промишлени стоки от автомобил: 

а) от лек автомобил - 5.00лв. 
б) от микробус до1 тон - 7.00 лв. 

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

г) от микробус над 2 тона - 9.00 лв. 

д) за продажба с товарен автомобил и/или ремарке -15.00лв. 

 

(9) Такса за търговия с промишлени стоки от маса на открито: 
1. На ден: - 5.00лв. 
2. На месец: -20.0 лв. 
(10) Продажба на строителни материали: 
1. С товарна кола до 4 тона - 18.00лв. 
2. С товарна кола над4 тона - 20.00лв. 
(11) Такса за запазено място за абонат: 
1. За една календарна година – 10. 00 лв за едно абонирано място от 2 кв.м 
2. За шест месеца – 15. 00 лв за едно абонирано място от 2 кв.м. 
(12) Такса за ползване на измервателен инвентар: 
- Кантари за ден -  1.00лв. 
- Кантари за месец - 20.00лв. 
(13) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, в началото на 
месеца. 
(14) Годишните такси по ал.4, т.2 и ал.11, т.1 се заплаща до 20-то число на месец януари за 
текущата години на касата на "Общински пазари". 
(15) Такса за издаване на “Разрешително” за право на посещаване на Общински пазар през 
текущата година - 25.00 лв. 
(16) Абонат, заплатил годишна такса за запазено място по ал.4, т.2 и ал.11, т.1 ползва 20% 
намаление от месечната таксата за ползване търговска площ по ал. 4 и ал. 8, т.2” 

(17) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за 
периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване. 
(18) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея. 

 
Чл.28. (1) За ползване на пазари с цел търговия от производители на селскостопанска продукция, 

таксата се определя: 

1. производител на селскостопанска продукция заплаща - 80% от размера на таксата по чл.20, 
ал.4 от настоящата Наредба или 0,40 лв. на кв. м. на ден или 6,40 лв. на месец; 
2. производител - пенсионер на селскостопанска продукция заплаща - 60% от размера на 
таксата по чл.19, ал.4 или 0,30 лв. на кв. м. на ден или 4,80 лв. на месец; 

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

таксата се намалява с 50 % от размера на таксата по чл.24, ал.2 от настоящата Наредба или 0,25 лв. на 

кв.м. на ден или 4,00 лв. на кв. м. на месец; 
Чл.29. (1) За ползване на тротоари, площади, улични платна и др. терени общинска собственост за 

търговска дейност на открито се заплаща такса, както следва: 

1. за разполагане на маси, столове, витрини и други съоръжения за търговска дейност на 
открито пред заведения за хранене и развлечения, и за излагане на стоки (мостри) пред търговски 
обекти и разполагане на цветя пред обекти за цветя на терени прилежащи към търговските обекти: 
а/  за целогодишно ползване - Исперих – І зона - 3.00 лв./ кв.м. на месец; 
- ІІ зона - 2.00 лв./ кв.м. на месец; 
- 
 
б/ за сезонно ползване -Исперих– 

села -  
 

І зона 

- 1.00 лв./ кв.м. на месец; 
 

- 4.00 лв./ кв.м. на месец; 



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



- села - - 1.50 лв./ кв.м. на месец; 
2. за терени за разполагане на щандове, маси и др. за временна продажба на цветя, 
мартеници, сувенири, детски играчки и др. на места, неприлежащи към търговски обекти: 

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

- ІІ зона  -на ден 1,00 лв./ кв.м. на ден, на месец 20,00лв./ 
кв.м; б/ за селата на територията на община Исперих - на ден 0,20 лв./ кв.м. 
на ден, 

на месец 3,00лв./ кв.м. 

(2) За ползване на места общинска собственост, върху които се организират панаири, събори и 
празници, за продажба на стоки и услуги се събира такса в размер 1,50 лв. на кв. м. на ден. 
(3) За ползване на места общинска собственост върху които се организират панорами, 
стрелбища, циркове, моторни люлки и др. атракции се събира такса в размер 0,50 лв. на кв. м. на 
ден. 
(4) За терени за временно разполагане на строителни материали, машини, съоръжения, 
инвентар и др. без търговско предназначение и за извършване на товаро-разтоварна дейност: 
1. за гр.Исперих - 3,00лв./кв.м. на месец и 0,10 лв./кв.м на ден; 
2. за селата на територията на община Исперих - 1,00лв./кв.м. на месец и 0,03 лв./кв.м на ден. 
(5) За временно ползване на терени се издават разрешения и таксите се плащат преди 
издаване на разрешението за посочения в разрешението период. 
(6) За разполагане на рекламно-информационни елементи/знамена, транспаранти, надписи, 
информационно – указатeлни табели и др./с временен характер на общински площи и терени се 
заплащат следните такси: 
1. за гр.Исперих - І зона – 8,00лв./ кв.м. на месец; 
ІІ зона – 6.00лв./ кв.м. на месец; 

 

2. за селата на територията на община Исперих - 1,00лв./кв.м. на месец. 
 

(7) При ползване на местата повече от месец се сключват договори за наем и таксите се 
плащат месечно, но не по-късно от 10-то число на текущия месец. 
(8) Квадратурата, която се предоставя за ползване, се определя от комисия, назначена от 
кмета на община Исперих. 

 
Чл.30. Таксата по чл.26 и чл.27 се събира от общински пазар, а таксата по чл.28 - от общинска 

администрация-Исперих. 

 

Раздел ІІІ 
Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, 

специализирани институции за предоставяне на социални услуги, 

лагери, общежития и други общински социални услуги 

 
Чл.31. За ползване на детска ясла и детска градина родителят или настойникът не дължи месечна 

такса. 
Чл.32 (1) За ползване на Детска млечна кухня, гр.Исперих към яслените групи в ОДЗ „Първи юни“ 

гр.Исперих родителите и/или настойниците заплащат такса в размер на 2,45 лв (два лева и четиридесет и 

пет стотинки) за дневна порция. 

(2) Кухнята предлага храна на деца от 10-месечна до 3-годишна възраст, отглеждани в 
домашна обстановка. 
(3) Регистрация на желаещите за получаване на храна от детската кухня ще се извършва 
чрез подаване на писмено заявление, придружено от бележка от личния лекар с указания за се 
издава абонаментна карта. След издаване на абонаментна карта родителят/настойникът 
придобиват право да закупуват купони. 

Чл.33. Отм. с Рeшение №….. по протокол №…. от ……. 2022г. На ОбС Исперих (1) За ползване на 

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



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

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



2. организирани групи над 5/пет/ човека за легло -5,00лв. 
(3) Храната се заплаща допълнително, съобразно разхода на хранителните продукти. 

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

Чл.34.  Отм. с Рeшение №….. по протокол №…. от ……. 2022г. На ОбС Исперих (1) За ползване на 

лагер „Св. Св. Константин и Елена“ гр.Варна се заплаща такса, както следва: 

 

1. бунгала № 1, 2 и 3 (с по 4 /четири/ легла) - 20.00лв./ден/бунгало; 

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

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

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

 
(2) Таксата се заплаща от ползвателя преди ползване. 

 
Чл.35. (1) Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, заплаща месечна 

такса в размер на съответстващата на реалните разходи за ползваната услуга. 

(2) Разходите по ал.1 включват месечните разходи за: храна по заявка, транспортни разходи за 
разнасяне на храната, хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за 
електрическа и топлинна енергия и вода за приготвяне на храната, канализация и битови отпадъци. 
Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически 
и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и 
благотворителност. 
(3) Месечните такси се начисляват и събират от длъжностното лице в Домашен социален 
патронаж и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се 
дължат. 

 

Чл. 36. (Изм. с Рeшение №….. по протокол №…. от ……. 2022г. На ОбС Исперих)  (1) Такса за 

ползване на градски стол гр.Исперих: 
 

1. малка зала - 30.00лв./ден;   
- 100.00лв./ден; 

2. голяма зала - 130.00лв./ден; 

- 250.00лв./ден; 

3. малка зала, включително с кухня:  

- до 50 души -100 лв./ден; 

- от 51 до 100 души -200 лв./ден; 

- от 101 до 200 души -300 лв./ден.  

- 50.00лв./ден; 

4. голяма зала, включително с кухня: 

- до 50 души -100 лв./ден; 

- от 51 до 100 души -200 лв./ден; 

- от 101 до 200 души -300 лв./ден. 

- 150.00лв./ден; 

5. кухня - 3.00лв./час 

+ ел.енергия 
и вода. 

2 лева на човек/ден 

              (2) Такса за ползване на заседателна зала на Община Исперих – 20.00 лв./ден; 



50 лв./ден; 
 

(3) Такса за ползване на ритуална зала на Община Исперих – 30.00 лв./ден; 

50 лв./ден; 

(4) Такса за ползване на зала в с.Подайва – 150.00 лв./ден. 

                                                                                                                        250.00 лв./ден. 
 

Раздел IV 

 

Такса за технически услуги по устройство на територията 

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

дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, 
 

 

 

 



строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии. 

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

услугата, при предявяване на искането. 

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

организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст. 

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

наименования на услугите при Община Исперих в съответствие с раздел II на глава I от настоящата 

наредба. 

     Чл. 40а (Нов с Рeшение №….. по протокол №…. от ……. 2022г. На ОбС Исперих) (1) Община 

Исперих подпомага Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) при административно 

обслужване с кадастрална информация и предоставяне на официален удостоверителен документ на 

хартия. 

(2) За заявяване на услугите, заявителят прилага документи, изискуеми по Наредба № PД-02-20-4 от 

11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

(3) Предоставянето на официален удостоверителен документ се осъществява след заплащане на 

дължимата такса за предоставяне в електронен формат на съответната услуга, по сметка на АГКК, 

съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ, чрез нареждане на банков 

превод, електронно разплащане чрез оператори за електронно разплащане или ПОС терминал. 

(4) Заявителите на кадастрална информация на хартиен носител заплащат цена на услугите, 

определени в т. 11 от Приложение №1 „Териториално и селищно устройство и инфраструктура“ към 

наредбата. 

(5) Приходът от услуги за предоставяне на официален удостоверителен документ е съобразен с 

реално направените разходи по предоставянето им и представлява разлика между размера на такси на 

АГКК за предоставяне на хартиен носител и в електронен формат по Тарифа № 14 за таксите, които се 

събират в системата на МРРБ. 

(6) Услугите се предоставят в следните срокове: 

1. обикновена - 7 работни дни; 

2. бърза - 3 работни дни. 

(7) Цената за бърза услуга се увеличава със 100 на сто спрямо тази на обикновената услуга. Срокът 

започва да тече от деня, следващ деня на регистриране на заявлението и изтича в края на работния ден на 

последния ден от срока. 

(8) В Центъра за административно обслужване на гражданите на Общината се приемат заявления, 

подавани от физическите и юридическите лица, за извършване на изменения в кадастралния регистър на 

недвижимите имоти (КККР) на територията на общината. 

(9) Не се дължи заплащане за следните услуги: 

1. търсене на информация в кадастралните карти, кадастралните регистри, специализирани данни, карти и 

регистри, предоставени или приети от АГКК; 

2. разглеждане на данни от кадастралните карти, кадастралните регистри, специализирани данни, карти и 

регистри, предоставени или приети от АГКК; 

3. предоставяне на каталог на данните от кадастралните карти, кадастралните регистри, специализирани 

данни, карти и регистри, предоставени или приети от АГКК и услугите с тях; 

4. вътрешни административни услуги извън случаите на чл. 58, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния 

регистър; 

5. предоставяне на данни от геодезическата основа на кадастралната карта чрез отдалечен достъп до 

административната информационна система; 

6. други случаи, определени със закон. 

  

 

 

Раздел V 
Такса за административни услуги 

 
Чл.41 (1) Общински съвет – Исперих определя размера на таксите за административни услуги, 

предоставяни от Община Исперих. 



(2) Наименованията на услугите, предоставяни от Община Исперих, ведно с унифицираните за 
тях кодове, цените за тях и сроковете за изпълнението им са посочени в Таблица на услугите с 
унифицираните наименования и цените за тях, която е неразделна част от тази наредба. 

(3) Извън случаите на чл.7, ал.3 от тази наредба, срокът за извършване на съответната услуга 
започва да тече след заплащане на определената за нея цена по сметка на Община Исперих, а в 
случаите, в които такса не се дължи – от заявяването на услугата. 

 
Чл.42 Таксите за административни услуги могат да се заплатят в брой или чрез ПОС-терминал на 

гише „Каса“ в отдел „Местни данъци и такси“ или по банков път по сметка на Община Исперих, посочена в 

официалната интернет-страница на Общината. 

 

Раздел VI 
Такса за откупуване на гробно място 

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

1. до 15 години – 15,00лв; 
2. за вечни времена – 60,00лв.; 
3. за ползване на семейни гробни места – 15,00лв. 
4. за придадени по регулация маломерни гробни места - съответната част от таксата, 

определена за гробното място – 10,00лв. 
(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т.1 и т.2, намалени с 50 %. 

 

Раздел VII 
 

Такса за притежаване на куче 

 
Чл.44 В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът му с постоянен 

адрес/седалище на територията на община Исперих подава декларация по чл.117 от Закона за местните 
данъци и такси по образец (приложение № 4 от Наредбата) в отдел „Местни данъци и такси“ при 
Община Исперих. 
 

Чл.45 (1) Всеки собственик на куче, който е с постоянен адрес/седалище на територията на община 
Исперих, заплаща годишна такса за притежаване на куче, съобразно Таблица на услугите с 
унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих, която е неразделна част от тази 
наредба, в срока по чл.118, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 

(2) Разпоредбата на ал.1 не се отнася за освободените от заплащане на такса собственици 
на кучета по чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

(3) Таксата по ал.1 се заплаща в Отдел “Местни данъци и такси” при Община Исперих. 
(4) Приходите от събраните такси по ал.1 се използват съобразно чл.175, ал.3 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и чл.118, ал.2 от Закона за местните данъци и такси за 
мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета. 



Раздел VIII 

 

Такса за ползване на лечебни растения 

от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост 

 
Чл.46 За ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост се 

заплащат следните такси: 

№ 
по Наименование Мярка Такса 

ред (лв.) 
I. Билки (в сурово състояние)   

1. Грудки, корени, коренища   

 - божур, иглика, лудо биле,   

 ранилист, решетка, ягода горска кг 0,09 
 - кукуряк, папрат мъжка, папрат   

 сладка, чемерика кг 0,07 
 - бъзак, гръмотрън, синя жлъчка кг 0,02 
 - глухарче, девесил, оман чер,   

 пищялка, чобанка кг 0,01 
 - други кг 0,01 

2. Листа   

 - мечо грозде кг 0,08 
 - боровинка червена и черна,   

 лудо биле кг 0,04 
 - бръшлян, чобанка кг 0,01 
 - глог, живовлек, леска, липа,   

 люляк, оман чер, ягода горска кг 0,01 
 - бреза, върба, къпина, лопен,   

 малина, подбел кг 0,01 
 - други кг 0,01 

3. Стръкове   

 - блатно кокиче кг 0,10 
 - горицвет, лазаркиня кг 0,03 
 - гълъбови очички, зайча сянка,   

 залист бодлив, лечебен исоп,   

 прозориче жълто, шапиче кг 0,05 
 - зимзелен, лудо биле, ранилист,   

 теменуга миризлива, чубрица   

 планинска кг 0,04 
 - дяволска уста, кантарион жълт,   

 кантарион червен, мащерка,   

 очанка, риган обикновен кг 0,01 
 - великденче, върбинка, жаблек,   

 златна пръчица, изсипливче, кам-   

 шик, лепка, медуница, миши уши,   

 пача трева, пелин обикновен, по-   

 дъбиче бяло, подъбиче червено,   

 пчелник, равнец бял кг 0,01 
 - врабчови чревца, вратига, глу-   

 харче, еньовче, змийско мляко,   

 имел бял, комунига жълта, мок-   

 реш, оман чер, росопас, теменуга   

 трицветна, хвощ кг 0,01 
 - други кг 0,01 



4. Цветове   

 - липа кг 0,05 
 - божур, иглика кг 0,05 
 - метличина, паричка, подбел,   

 ралица, слез, тъжник блатен кг 0,01 
 - акация бяла, бъз кг 0,01 
 - вратига, глог, равнец бял кг 0,01 
 - други кг 0,01 

5. Плодове   

 - боровинка червена и черна,   

 хвойна червена кг 0,15 
 - хвойна сибирска кг 0,10 
 - кисел трън, къпина, малина кг 0,04 
 - бъз, глог, конски кестен,   

 киселица кг 0,01 
 - бъзак, трънка кг 0,01 
 - други кг 0,01 

6. Семена   

 - есенен минзухар кг 0,15 
 - други кг 0,08 

7. Пъпки   

 - странични борови връхчета кг 0,10 
 - бяла бреза, черна топола кг 0,10 
 - други кг 0,08 

8. Кори   

 - мъждрян, ясен кг 0,20 
 - зърнастец, кисел трън, леска кг 0,10 
 - върба кг 0,05 
 - дъб кг 0,03 
 - бреза кг 0,02 
 - други кг 0,03 

9. Лишеи   

 - исландски кг 0,10 
10. Водорасли кг 0,30 
II. Генетичен материал за култи-   

 вирано отглеждане, включител-   

 но при лабораторни условия,   

 за създаване на колекции или   

 за възстановяване на други места   

 в природата   

1. От защитени лечебни растения   

 - плодове 100 г 20,00 
 - семена 100 г 50,00 
 - резници бр. 2,00 

2. От лечебни растения под спе-   

 циален режим на опазване   

 и ползване   

 - луковици, грудки, коренища бр. 1,00 
 - плодове 100 г 5,00 
 - семена 100 г 10,00 
 - резници бр. 0,50 

3. От други лечебни растения   

 - луковици, грудки, коренища от   

 всички видове, с изключение на   

 описаните бр. 0,10 



- лук (всички видове), перуника   

(всички видове) бр. 0,20 
- ботурче есенно (есенна циклама) бр. 1,00 
- плодове 100 г 2,00 
- семена 100 г 5,00 
- резници бр. 0,10 

 

 

                                                                                Раздел IX  

 

                               Такси за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници и за вписване в регистъра на превозни средства  към удостоверението за 

регистрация (нов приет с Реш. № 205 от 28.04.2021г. по прот. № 25 на ОбС Исперих) 

             

             

            Чл. 47 (нов приет с Реш. № 205 от 28.04.2021г. по прот. № 25 на ОбС Исперих) За издаване на 

удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и за вписване в регистъра 

на превозни средства  към удостоверението за регистрация се събират следните такси:   

            (1) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници 

се събира такса в размер на 100,00 /сто/лв. 

            (2) За включване в списъка на превозните средства към удостоверение за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство се събира такса в 

размер на 10,00/десет/ лв. 

             (3) За отразяване на промени в обстоятелствата вписани в удостоверението за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса от 100,00/сто/ лв. 

             (4) За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация се заплаща такса от 10,00 /десет/ лв. 

             (5)  Таксите по този член се заплащат при подаване на документите. 
 

Глава трета 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.1. Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или 

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

имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева. 
 

Чл.2. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от 

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

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 

§ 1. По смисъла на тази Наредба: 

1. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които конкретният ползвател не 
може да бъде определен. 

2. “Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични 
услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1. Тази наредба се приема на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.21, ал.2 

във вр. с ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 11 на Общински съвет– Исперих,приета с Решение № 301 по 

Протокол №36 от 20.12.2013год. на ОбС – Исперих; изм.и доп. с Решение № 525  по  протокол № 58 от 



27.05.2015г на ОбС – Исперих, изм. и доп с Решение № 104 по протокол № 11 от 28.04.2016 г. на ОбС – 

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

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

25.08.2016г. на ОбС – Исперих, изм. с Решение № 368 по Протокол № 32 от 29.06.2017г. на ОбС – Исперих; 

доп. с Решение № 398 по протокол № 35 от 27.09.2017 г. на ОбС – Исперих; изм. и доп. с Решение № 449 по 

протокол 39 от 29.12.2017г. 

§ 3. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по 

реда на тази наредба досежно стойността и срока за изпълнение. 

§ 4. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на община 

Исперих или определени от него длъжностни лица. 

§ 5. Тази Наредба е приета на заседание на Общински съвет - Исперих, проведено на 

24.04.2019 г. с Решение № 685 по протокол № 61 т 6 от дневния ред и е подпечатана с официалния печат на 

Общински съвет – Исперих и влиза в сила от 24.04.2019 година. 

 

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането 

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

(Приета с реш. № 205 от 28.04.2021г. по прот. № 25 на ОбС Исперих) 

 

 

            §1.  Създава се нов Раздел IX  

                               „Такси за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници и за вписване в регистъра на превозни средства  към 

удостоверението за регистрация“ 

             

            §2.   Създава се нов чл. 47 със следния текст: 

            „Чл. 47 За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на 

пътници и за вписване в регистъра на превозни средства  към удостоверението за регистрация се събират 

следните такси:   

            (1) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници 

се събира такса в размер на 100,00 /сто/лв. 

            (2) За включване в списъка на превозните средства към удостоверение за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство се събира такса в 

размер на 10,00/десет/ лв. 

             (3) За отразяване на промени в обстоятелствата вписани в удостоверението за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса от 100,00/сто/ лв. 

             (4) За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация се заплаща такса от 10,00 /десет/ лв. 

            (5)  Таксите по този член се заплащат при подаване на документите. 
 

 

  

 Приложения 1, 2, 3 и 4 са неразделна част от Наредбата за определянето и 

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

Исперих. 
 
 

 

          Бейти Бекир 

 Председател на Общински съвет Исперих 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.isperih.bg/sites/default/files/2020-09/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%2011.pdf
https://www.isperih.bg/sites/default/files/2020-09/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%2011.pdf


 

 
 

ДО Приложение № 1 

КМЕТА НА 
ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за определяне на такса за битови отпадъци 

/по чл. .. от Наредбата №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Исперих/ 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 
Декларираме, в качеството на данъчнозадължени лица, че имот с партиден №............................... 

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

находящ се на адрес ................................................................................................................................. 
/град, община, ж.к., улица, блок, вход, апартамент, етаж/ 

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

изхвърлени отпадъци и ще използваме следните съдове за битовиотпадъци: 
тип ............................................ брой 

тип ............................................ брой 

Прилагам: 

Копиеот……бр.банковобордеро/квитанциязаплатенатаксасметзанастоящата  
година. 

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

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

такси и цени на услугите. 

 

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

 

 
/печат/ 

 Кратки указания: 

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

 От кого се подава – Декларацията се подава от всички данъчно задължени лица (собственици или 

ползватели) или упълномощен от тях представител. 

 Кога се подава– Декларацията се подава в случаите, в които собствениците или ползвателите на един 

имот желаят таксата за битови отпадъци за имота да се определя в зависимост от количеството на 

битовите отпадъци, като се посочват вида, вместимостта (куб.м.) на съда и броя на използваните съдове 

за битови отпадъци. 

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

годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им. 

 Къде се подава– Декларацията се подава в Деловодството на община Исперих, ул. “Васил Левски” № 70. 



Приложение № 2 

ДО 
КМЕТА НА 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

територията на Община Исперих/ 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 
 

Декларираме, в качеството си на данъчно задължени лица, че имот с: партиден № 

.......................................... представляващ ........................................................ 

/земя, сграда или земя и сграда/ 
Находящ се на адрес 

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

няма да се използва през цялата ............................................... година. 
Известно ми е, че за невярно подадени данни, нося отговорност по чл. 313 от НК. Давам 

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

условията по декларацията. 

 
 

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

 
 

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

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

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

4. ................................. 



Приложение № 3 

 

ДО ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
От .............................................................................................................................................................. , 
постоянен  или  настоящ  адрес:  гр./с. .................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
ул. (ж.к.) ................................................................................................................................................ , 
тел. ………………………., факс ………………………, електронна поща ……………….............. 

 
Моля да бъде образувано производство за предоставяне на 

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

(посочва се наименованието на административната услуга) 

Услугата се предоставя от ...................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

(посочва се органът, компетентен да издаде административния 
акт) 

Във връзка с производството моля да бъдат издадени и изпратени до компетентния 
орган следните документи: 

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

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

(посочват се информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат 
осигурени и изпратени до компетентния орган от органа, пред когото е подадено 
искането) 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

[_] Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес ........................................................................ , 
 

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за 
вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни 
цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

[_] като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

[_] като вътрешна куриерска пратка 

[_] като международна препоръчана пощенска пратка 

[_] Лично от звеното за административно обслужване при компетентния орган 

[_] По електронен път на електронна поща 

Приложени документи: 

[_] Заявление до компетентния орган по образец, утвърден от него за съответната услуга. 

[_] Информация или документи, изисквани от компетентния орган за извършване на услугата, 
ако такива се изискват. 

[_] Документ за платена такса, ако такава се изисква. 



Дата: Подпис: 
 

Гр./с. …………………………… ( ................................... ) 



ку 

ку 

ку 

ку 
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Приложение№ 4 

Вх. №…..........…./...……г.  

ДО ОБЩИНА ИСПЕРИХ ДИРЕКЦИЯ 

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, 

ИНФРАСТРУКТУРА, ЕКОЛОГИЯ, ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И 
ТАКСИ“, ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.117 от ЗМДТ 

за притежаване на куче 
 

1. От ………………………………………..…………........................................................................ 
(собствено, бащино и фамилно име/фирма на гражданина/предприятието) 

с ЕГН/ЛНЧ или служебен № на чужд гражданин: …………………….......................................… 

БУЛСТАТ: ……………………… 

Постоянен адрес/седалище: ................................................................................................................ 

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

л.к. № ......................................., издадена на ........................................... от ..................................... 

2. Настоящата декларация подавам в качеството си на собственик на куче порода ................... 

......................................................................................, придобито на ................................................ 
(дата на 

придобиване) 

3. Основания за освобождаване на собственика на куче от такса - чл.175, ал. 2 от Закона за 
ветеринарно-медицинската дейност: 

 
чето принадлежи на лице с увреждане /прилага се копие на решение на ТЕЛК на собственика на кучето/; 

чето е служебно куче в организация на бюджетна издръжка; 

чето се използва за опитни цели; 

чето се използва от Българския червен кръст; 

чето е кастрирано /прилага се документ от ветеринарния лекар/; 

чето придружава или охранява селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран 

животновъден обект. 

 

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

 

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл.313 от НК. 
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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 

ре

д 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА 

УСЛУГА 

БЪРЗА 

УСЛУГА 

ЕКСПРЕСНА 

УСЛУГА    
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

цена 

(лв.) 

 

ср

ок

-

дн

и 

цена 

(лв.) 

срок-

дни 

цена 

(лв.) 

  

ГРАО 

1 

2052 Издаване на 

удостоверение за 

раждане - оригинал 

веднага 
безплатн

о 
 -   -   -   -  

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 

работн

и 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 
безплатн

о 
 -   -   -   -  

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 

работн

и 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 

работн

и 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 
безплатн

о 
 -   -   -  - 

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 

работн

и 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 

8 

2016 Издаване на 

удостоверение за 

наследници 

5 3,00 3 6,00 

до 8  

работн

и 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 
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9. 

Допълнена с Рeшение 

№142 по протокол 

№19 от 26.11.2020г. на 

ОбС Исперих 2109 

Издаване на 

удостоверение за 

семейно положение 

5 3.00 3 6.00 

До 8 

работн

и 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 

10. 

2075 Издаване на 

удостоверение за 

семейно положение, 

съпруг/а и деца  

5 3,00 3 6,00 

до 8 

работн

и 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 

работн

и 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 

13. 

2017  Издаване на 

удостоверение за 

сключване на брак от 

български гражданин в 

чужбина 

5 5,00 3 #### 

до 8 

работн

и 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 

14. 

2073 Издаване на 

удостоверение за 

снабдяване на чужд 

гражданин с документ 

за сключване на 

граждански брак в 

Република България 

5 5,00 3 #### 

до 8 

работн

и 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 

работн

и 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 

работн

и 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 

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 

работн

и 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 
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18. 

2128 Издаване на 

удостоверение за 

постоянен адрес при 

вече регистриран 

постоянен адрес 

5 3,00 3 6,00 

до 8 

работн

и 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 

19. 

2074 Издаване на 

удостоверение за 

настоящ адрес за първи 

път 

5 3,00 3 6,00 

до 8 

работн

и 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 

работн

и 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 

работн

и 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 

работн

и 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 

23. 

2108 Издаване на 

удостоверение за 

правно ограничение 

5 5,00 3 8,00 

до 8 

работн

и 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 
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24. 

2057 Издаване на 

удостоверение за 

родените от майката 

деца 

5 5,00 3 8,00 

до 8 

работн

и 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 

24. 

2058 Издаване на 

удостоверение за 

родените от майката 

деца 

6 6,00 4 9,00 

до 8 

работн

и часа 

11,00 

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 

25 

2132 Промяна в актове 

за гражданско 

състояние  

5 3,00 3 6,00 

до 8 

работн

и 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) 
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26 

Изм. с Рeшение №….. 

по протокол №…. от 

……. 2022г. На ОбС 

Исперих 2110 Заверка 

на документи по 

гражданско състояние 

за чужбина 

5 8,00 3 #### 

до 8 

работн

и часа 

20,00 

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 

27. 

2138 Издаване на 

удостоверение за 

вписване в регистъра 

на населението 

5 5,00 3 #### 

до 8 

работн

и 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 

постъп

ване на 

исканет

о 

безплатн

о 
 -   -   -   -  

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 

работн

и 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 

работн

и 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  

32 

2390 Комплектоване и 

проверка на документи 

към искане за 

установяване на 

българско гражданство 

/допитване за наличие 

на българско 

гражданство/ 

 -   -   -   -  

до 8 

работн

и 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 

работн

и часа 

безпла

тно 

Семеен кодекс - чл. 153 и сл.,  

Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 2, т. 5 
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34 

Изм. с Рeшение №….. 

по протокол №…. от 

……. 2022г. На ОбС 

Исперих Образуване на 

преписка за 

установяване на  

самоличност  

 -   -   -   -  

до 8 

работн

и часа 

15,00 

Закон за гражданската регистрация, чл. 26, ал. 2; 

Закон за МВР чл. 70 и чл. 71 

35 

Допълнена с Рeшение 

№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 

работн

и часа 

9.00 
Регламент (ЕС) №2016/1191 на Европейския парламент и 

Съвета на Европа 

36 

Допълнена с Рeшение 

№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 

работн

и часа  

9.00 
Регламент (ЕС) №2016/1191 на Европейския парламент и 

Съвета на Европа 
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37 

Допълнена с Рeшение 

№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 

работн

и часа 

9.00 

Регламент (ЕС) №2016/1191 на Европейския парламент и 

Съвета на Европа 

38 

Допълнена с Рeшение 

№142 по протокол 

№19 от 26.11.2020г. на 

ОбС Исперих Издаване 

на многоезично 

стандартно 

удостоверение за 

брачна дееспособност 

към удостоверение за 

сключване на брак от 

български гражданин в 

чужбина  

 -   -  3 6,00 

До 8 

работн

и часа 

9.00 
Регламент (ЕС) №2016/1191 на Европейския парламент и 

Съвета на Европа 

39 

Допълнена с Рeшение 

№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 

работн

и часа 

9.00 
Регламент (ЕС) №2016/1191 на Европейския парламент и 

Съвета на Европа 
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40 

Допълнена с Рeшение 

№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 положение, 

съпруг/а и родствени 

връзки  

 -   -  3 6,00 

До 8 

работн

и часа 

9.00 
Регламент (ЕС) №2016/1191 на Европейския парламент и 

Съвета на Европа 

41 

Допълнена с Рeшение 

№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 

работн

и часа 

9.00 
Регламент (ЕС) №2016/1191 на Европейския парламент и 

Съвета на Европа 



55 

 

42 

2000 Издаване на 

многоезично 

извлечение от акт за 

гражданско състояние 

 -   -  3 6,00 

до 8 

работн

и 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 

Изм. с Рeшение №... по 

протокол №…. от 

…….. 2022г. на ОбС 

Исперих 2040 

Отразяване на избор 

или промяна на режим 

на имуществените 

отношения между 

съпрузи 

 -   -   -   -  

до 8 

работн

и часа 

10,00 Семеен кодекс - чл. 19, ал. 2 и ал. 3 

44 

Допълнена с Рeшение 

№142 по протокол 

№19 от 26.11.2020г. 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 
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45 

Издаване на 

удостоверения от друг 

вид по искане на 

граждани 

-  -  3 5,00 

до 8 

работн

и часа 

9,00 чл. 110, ал. 1, т. 12 от Закон за местните данъци и такси 

46 

Нова с Рeшение №…. 

по протокол №... от 

2022г. на ОбС-Исперих 

Разглеждане, проверка 

и комплектоване на 

документи при искания 

за КАО 

7 15,00           

  ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ 

1 

Изм. с Рeшение №…. 

по протокол №... от 

2022г. на ОбС-Исперих 

Сключване на 

граждански брак в 

ритуална зала 

  100,00               

2 

Сключване на 

граждански брак - 

изнесен ритуал 

  150,00               

3 

Изм. с Рeшение №…. 

по протокол №... от 

2022г. на ОбС-Исперих 

Сключване на 

граждански брак без 

ритуал  

  10,00           
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4 

Изм. с Рeшение №…. 

по протокол №... от 

2022г. на ОбС-Исперих 

Изкопаване, зариване и 

оформяне на гроб /прав 

без улеи за дъски/ 

  80,00           

5 

Изм. с Рeшение №…. 

по протокол №... от 

2022г. на ОбС-Исперих 

Транспорт от дома на 

покойника до 

гробищния парк в 

рамките на гр. Исперих 

  28,00           

6 

Изм. с Рeшение №…. 

по протокол №... от 

2022г. на ОбС-Исперих 

Транспорт на покойник 

от и към други 

населени места 

  
0,60 лв. / 

км 
        

  

7 
Организация на 

погребение 
  10,00         

  

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         
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11 

Изкопаване, вадене на 

кости, дезинфекция на 

старо гробно място 

  60,00         

  

12 

Нова с Рeшение №…. 

по протокол №... от 

2022г. на ОбС-Исперих 

Изкопаване на гроб с 

багер в града 

  80,00         

  

13 

Нова с Рeшение №…. 

по протокол №... от 

2022г. на ОбС-Исперих 

Изкопаване на гроб с 

багер в селата 

  

60,00 + 

2,11 лв. 

на всеки 

изминат 

км. 

        

  

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

1 

2081 Издаване на 

удостоверение относно 

собствеността на 

недвижими имоти  

5 5,00 3 7,00 

до 8 

работн

и 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 

работн

и 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 

5 5,00 3 #### 

до 8 

работн

и часа 

15,00 Закон за общинската собственост чл. 62, ал. 4 
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възстановен общински 

имот  

4 

2105 Установяване на 

жилищни нужди - 

картотекиране и 

издаване на 

удостоверение 

до 

31.12. 
5,00  -   -   -   -  Закон за общинската собственост , чл. 45а, ал. 1 

5 

Издаване на скици от 

планове на 

новообразуваните 

имоти по §4к от Закон 

за собствеността и 

ползването на 

земеделските земи 

5 10,00 3 #### 

до 8 

работн

и 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 

работн

и 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 

работн

и часа 

10,00 
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи чл. 

28, ал. 11 
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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 

работн

и часа  

0,80 

лв. на 

лист 

Закон за общинската собственост чл. 62, ал. 4 

10 

2878 Обработване на 

заявление - декларация 

за обстоятелствена 

проверка 

 -   -  3 #### 

до 8 

работн

и 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 

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 
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1 

2027 Издаване на 

скици за недвижими 

имоти /УПИ/ 

7 20,00 3 #### 

до 8 

работн

и 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 #### 

до 8 

работн

и часа 

15,00 чл. 16, ал. 5 от Закон за устройство на територията 

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 #### 

до 8 

работн

и часа 

40,00 Закон за местните данъци и такси чл. 107, т. 5 



62 

 

7 

2517 Заверяване на 

преписи от документи 

и копия от планове и 

документация към тях 

7 3,00 3 6,00 

До 8 

работн

и часа 

9,00 Закона за местните данъци и такси - чл. 107, т. 6 

8 

Изменена с Рeшение 

№142 по протокол 

№19 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 #### 

до 8 

работн

и 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 

11 

Нова приета с Рeшение 

№……. по протокол 

№…... на ОбС Исперих 

Предоставяне на 

кадастрална 

информация на 

хартиен носител:  

            

Чл.55, ал.8 от ЗКИР, чл.9в от ЗМДТ, чл. 49 ж от Тарифа № 14 

за таксите, които се събират в системата на МРРБ  
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11.

1. 

скица на поземлен 

имот в урбанизирана 

територия 7 6,00 3 ####       

11.

2. 

скица на поземлен 

имот в неурбанизирана 

територия  

7 1,50 3 3,00     

  

11.

3. 
скица на сграда  

7 6,00 3 ####     

  

11.

4. схема на 

самостоятелен обект  

7 6,00 3 ####     

  

11.

5. 

Удостоверение за 

характеристика на 

имот 

7 6 3 ####  -   -  

  

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 

 проектна

та 

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 
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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 

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 

предназна

чението 

му 

/преустро

йство, 

жилищни 

и 

обществе

ни 

сгради/ 

 -   -   -   -   чл. 177, ал. 3 и ал. 4 от Закон за устройство на територията 
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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 

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 
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16 

2084 Издаване на 

удостоверение за 

търпимост на строеж 

7 30,00 3 ####  -   -   § 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 

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 
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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 ####  -   -  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 #### 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 

 проектна

та 

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 
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26 

2100 Издаване на 

разрешение за 

поставяне на рекламно-

информационни 

елементи 

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

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 
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2 

2072 Нотариално 

удостоверяване на 

верността на преписи и 

извлечения от 

документи и книжа 

 -   -   -   -  

Съглас

но 

тарифа

та за 

нотари

алните 

такси 

към 

Закона 

за 

нотари

усите и 

нотари

алната 

дейнос

т 

до 8 

работн

и часа 

 Закона за нотариусите и нотариалната дейност - чл. 83 

3 

2784 Вписване в 

регистър на местните 

поделения на 

вероизповеданията 

7 
безплатн

о 
 -   -   -   -  Закон за вероизповеданията чл. 19 

4 

Допълнена с Рeшение 

№142 по протокол 

№19 от 26.11.2020г. на 

ОбС Исперих 

2133 Издаване на 

удостоверение за 

 осигурителен стаж 

(УП 3) 

7 
безплатн

о 
 -   -   -   -  

Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7 

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 1, и 

ал.3 
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5 

Допълнена с Рeшение 

№142 по протокол 

№19 от 26.11.2020г. на 

ОбС Исперих 2134 

Издаване на 

удостоверение за 

осигурителен доход 

(УП 2) 

7 
безплатн

о 
 -   -   -   -  

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 

4 

Допълнена с Рeшение 

№142 по протокол 

№19 от 26.11.2020г. на 

ОбС Исперих 3087 

Приемане на 

уведомление за 

работно време, при 

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 
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откриване на обект или 

заверяване промяна 

работното време на 

обекта  

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 
 -   -   -   -  Закон за туризма - чл. 128, т. 1 и 2; 
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9 
 2047 Категоризация на 

места за настаняване 

Тарифа за 

таксите 

по закона 

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 

автомоби

ли - 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 
безплатн

о 
 -   -   -   -  Закон за движение по пътищата  чл. 99а 
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ЕКОЛОГИЯ 

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 

14 20,00  -   -   -   -  чл. 63 от Закона за устройство на територията  
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декоративни дървета и 

дървета с историческо 

значение 

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 

количеств

ото 

 -   -   -   -  чл. 24, ал. 2 и чл. 46 т. 2 от Закон за лечебните растения 

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 
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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 

работн

и  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 

2 

2393 Издаване на 

удостоверение за 

данъчна оценка на 

право на строеж 

на физ.  

лица - 5 

 

на юр. 

лица - 5 

5,00 лв. 

за 

физическ

и лица;  

 

7,00 лв. 

за 

юридиче

ски лица  

3 

за 

физиче

ски 

лица 

10,00 

лв., 

за 

юриди

чески 

лица 

14,00 

лв. 

до 8 

работн

и  часа 

15 лв. 

за 

физиче

ски 

лица;  

20,00 

лв. за 

юриди

чески 

лица 

чл. 3, ал. 3, чл. 12 и чл. 22 от Приложение 2 към Закон за 

местните данъци и такси 
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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 

физическ

и лица;  

 

7,00 лв. 

за 

юридиче

ски лица  

 

 

3 

за 

физиче

ски 

лица 

10.00 

лв., 

за 

юриди

чески 

лица 

14,00 

лв. 

до 8 

работн

и  часа 

15.00 

лв. за 

физиче

ски 

лица 

 

20,00 

за 

юриди

чески 

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 

работн

и  часа 

4,00 
чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 52 от Закон за местните данъци и 

такси 

5 

2395 Издаване на 

данъчна оценка на 

право на ползване 

на 

физиче

ски 

лица -  

5; 

за 

юридич

ески - 5 

5,00 за 

физическ

и лица;  

7,00 за 

Юридиче

ски лица 

3 

10,00 

лв. за 

физиче

ски 

лица;  

за 

Юриди

чески 

лица 

14,00 

лв. 

до 8 

работн

и  часа 

за 

физиче

ски 

лица 

15,00 

лв.  

за 

Юрид

ически 

лица 

20,00 

лв. 

чл. 22 от приложение № 2 към Закон за местните данъци и 

такси 
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6 

2091 Издаване на 

удостоверение за 

дължим и платен данък 

върху наследство 

5 2,00 3 4,00 

до 8 

работн

и  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 

работн

и  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 #### 

до 8 

работн

и 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 

 

безплатн

о 

 -   -   -   -  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 

работн

и часа 

6,00  чл. 58, ал.4 и ал. 3 от Закон за местните данъци и такси 
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11 

Допълнена с Рeшение 

№142 по протокол 

№19 от 26.11.2020г. на 

ОбС Исперих 2126 

Заверка на документи 

по местни данъци и 

такси за чужбина 

 -  -  -   -  

до 8 

работн

и 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 
безплатн

о 
 -   -   -   -  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  -   -   -   -  
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6 
Наем на Етнографска 

къща 
на час 10,00  -   -   -   -  

  

7 
Вход на Музейна 

експозиция 

единич

на 

 цена 

1,00  -   -   -   -  

  

8 

Вход на Музейна 

експозиция - ученици, 

пенсионери 

единич

на 

 цена 

0,50  -   -   -   -   

  

9 

Вход на Музейна 

експозиция на 

инвалиди 

безплат

ен вход 
 -   -   -   -   -  

  

10 
Вход на Тракийска 

царска гробница 

единич

на 

 цена 

10,00  -   -   -   -  

  

11 

Вход на Тракийска 

царска гробница - за 

ученици и пенсионери 

единич

на  

цена 

5,00  -   -   -   -  

  

12 

Вход на Тракийска 

царска гробница за 

лица с увреждания 

безплат

ен вход 
5,00  -   -   -   -  

  

13 

Вход на Тракийска 

царска гробница за 

специализирани 

институции за 

предоставяне на 

социални услуги 

единич

на 

 цена 

2,00  -    -   -   -  

  

14 
Вход на Гробница под 

могила № 12 

единич

на  

цена 

2,00  -   -   -   -  

  

15 
Вход на Гробница под 

могила № 12 за 

единич

на 
1,00  -   -   -   -  
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ученици и пенсионери  цена 

16 

Вход на Гробница под 

могила № 12 за лица с 

увреждания 

безплат

ен вход 
 -   -   -   -   - 

  

17 

Вход на Гробница под 

могила № 12 за 

специализирани 

институции за 

предоставяне на 

социални услуги 

единич

на  

цена 

0,50  -   -   -   -  

  

18 
Вход на Гробница под 

могила № 13 

единич

на 

 цена 

2,00  -   -   -   -  

  

19 

Вход на Гробница под 

могила № 13 за 

ученици и пенсионери 

единич

на 

 цена 

1,00  -   -   -   -  

  

20 

Вход на Гробница под 

могила № 13 за лица с 

увреждания 

безплат

ен вход 
 -   -   -   -  -  

  

21 

Вход на Гробница под 

могила № 13 за 

специализирани 

институции за 

предоставяне на 

социални услуги 

единич

на  

цена 

0,50  -   -   -   -  

  

22 

Вход на Вятърна 

мелница в с. Белинци, 

общ. Исперих 

единич

на 

 цена 

1,00  -   -   -   -  

  

23 

Вход на Вятърна 

мелница в с. Белинци, 

общ. Исперих за 

единич

на 

 цена 

0,50  -   -   -   -  
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ученици и пенсионери  

24 

Вход на Вятърна 

мелница в с. Белинци, 

общ. Исперих за лица с 

увреждания  

безплат

ен вход 
 -   -   -   -   - 

  

25 

Пълен маршрут на 

всички обекти в гр. 

Исперих и НАР 

"Сборяново"  

единич

на 

цена 

20,00  -   -   -   -  

  

26 

Пълен маршрут на 

всички обекти в гр. 

Исперих и НАР 

"Сборяново"  за 

ученици и пенсионери  

единич

на 

цена 

10,00  -   -   -   -  

  

27 

Пълен маршрут на 

всички обекти в гр. 

Исперих и НАР 

"Сборяново" за лица с 

увреждания 

безплат

ен 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 

фондов

а 

единиц

а 

5,00  -    -   -   -  
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31 
Такса правоучастие в 

научни мероприятия 

единич

на  

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 

команди

ровъчни 

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. 

годишн

а 

 такса 

3,00           

1.3

. 
Деца до 14 год. 

годишн

а 

 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 
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1.4

.2. 

Лица с увреждания с 

намалена 

работоспособност над 

75%; 

Срещу актуални 

документи от 

ТЕЛК 

          

1.4

.3. 

Доброволци на 

библиотеката; 
              

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 

заглави

я 

3,00 лв.           

2.2

. 

Писмена тематична 

библиографска справка 

(ПТБС) 

от 20 

до 30 

заглави

я 

5,00               

2.3

. 

Писмена тематична 

библиографска справка 

(ПТБС) 

над 30 

заглави

я 

10,00               

2.4

. 

Повторно ползване на 

вече направена 

писмена тематична 

библиографска справка 

(ПТБС) 

  

50% от 

първонач

алната 

цена 
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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 

Инфор

миране 

на 1 

потреб

ител 

15,00               

3 Ползване на Internet и компютър от потребители без читателски абонамент 

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 

съответн

ата 

библиоте

ка + 

пощенск

и 

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

5.1

. 
Текст 

за 1 

страни

ца 

0,05           

5.2

. 

Изображения и 

графики 

за 1 

страни

ца 

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 

страни

ца 

0,10           

7.1

.2. 

Изображения и 

графики 

за 1 

страни

ца 

0,30           

7.2

. 
Принтиране - Формат А4 цветно 

7.2

.1. 
Текст 

за 1 

страни

ца 

1,00           

7.2

.2. 

Изображения и 

графики 

за 1 

страни

ца 

1,50           

8 Сканиране 

8.1

. 

Формат *.jpg без 

обработка 

1 

страни

ца/ 1 

кадър 

0,30           
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8.2

. 

Над 5 страници - с 

предварителна заявка 

1 

страни

ца/ 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 

страни

ца/ 1 

кадър 

0,30           

10.

2. 

Подвързани 

периодични издания 

или издания, чието 

копиране би повредило 

документа 

1 

страни

ца/ 1 

кадър 

0,50           

10.

3. 

Цифровизирано копие 

със собствена 

апаратура 

1 

страни

ца/ 1 

кадър 

0,20           
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, за становище на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте г-н Милев. 

 

Дамян Милев –  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 25.07.2022г. от 15.00ч. след  

разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане 

на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 25.07.2022г. от 13.30ч. след  

разглеждането на докладната записка         

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за разглеждане на 

заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

 Въпроси към вносителя. 

 Заповядайте г-н Назиф 

 

 Сали Назиф – общински съветник от „ ЗНС“ 

 Уважаеми общински съветници, 

Съжелявам, че не присъствах на заседание на постояните комисии. Общинските съветници от 

групата на „ ГЕРБ“ имаме няколко предложения. Във финансовата част прочетох за преки и непреки 

разходи и това, което касае служителите на общинска администрация, които полагат извънреден труд и 

получават възнаграждение за това сигурно не е обосновка за 100% увеличение на услугите. Тези 

увеличения не е ли редно да се съобразяват с инфлацията в страната. При тъжните и весели ритуали и без 

това се одира кожата на хората, защо трябва и община Исперих да го прави. Що се отнася до залата за 

весели ритуали това увеличение не е правилно,  състоянието на лазата не е толкова добра, че да увеличим 

таксата и. Предлагаме увеличението на таксите да бъде съобразена с годишната инфлация. 
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 Думата за отговор взема Кмета на община Исперих. 

 

 Белгин Шукри – Кмет на община Исперих.   

 Община Исперих е пуснала обществена поръчка за още един багер, който да се ползва само за 

изкопаване на гробни места. Както знаете при погребение изкопаването на гробните места става от хората 

от населеното място. През последните месеци се забелязва, че в някои населени места няма хора за 

изкопаване на гробове и ние изпращаме багера на общината да извърши тази услуга без никаква такса да 

се взема. Не, че нетрабвя да помагаме при тези ситуации, правили сме го и ще го правим, но таксата която 

е заложена и след направените изчисления от финансовия отдел ние като община нямаме никаква пелба, 

това са разходи за гориво, транспорт до съответното населено място и др. Също искам да посоча,че когато 

няма възможност съответния гражданине на населенот място да плати разходите те се поемат от общината 

след направен протокол от кмета на съответното кметство. 

 

 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Хаккъ 

 

 Юнуз Хаккъ – общински съветник от „Демократична България – обединение“ 

 Искам да попитам колко е таксата за ползване на свадбената зала в с. Подайва – 150.00 лв., а сега 

предложението е тя да стане 250.00лв. Колеги наема на една шатра е в порядъка от 4 х.лв. до 7 х.лв. Не 

виждам причина да не се вдигат таксите, когато всичко в страната се вдигна. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Колеги общински съветници, нека да видим с колко се вдигна цената на тока, горивата, храните. 

Общинска администрация прави предложение за вдигане на таксите, но разчетено така, че да няма 

печалба, а да се покриват разходите на услугите. Ние не сме търговско дружество, не правим и нямаме 

право да правим печалба. 

 Предлагам да прекратим дебатите и преминем  към гласуване. 

  

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 28.07.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

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

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН  против  П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ     

 3. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ     

  8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН  против  П  
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10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ   Въздържал се П  

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР  против  П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

13. ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН   Въздържал се П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР     

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР  против  П  

16. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ  против  П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ  против  П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ  против  П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П  

23. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

25. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П  

26. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ     

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ 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 22 13 7 2 
 

 

 След гласуването Председателя на Общински съвет Исперих обяви, че решенията по докладната записка се 

приемат. 

 

 В точка 14 от дневния ред  « разни» Председателя на Общински съвет Исперих обесни на присъстващите 

общински съветници, че е допусната грешка при обяваването на решението по докладна записка от Белгин Шукри – 

Кмет на община Исперих относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих, 

и че решението на основание чл. чл.21, ал. 1, т.7 и от ЗМСМА трябва да се вземе с мнозинство повече от 

половината от общия брой на съветниците и предложи проекта за решение да се програсува повторно. 
  Общинските съветници от место продължиха да  дебатираха по проекта за решение и Сали Назиф – общински 

съветник от Земеделски народен съюз също направи предложение решението по докладната да се прогласува наново  

 На основание чл.62, ал.2 от  Правилника за организацията и дейноста на общински съвет Исперих, неговите 

комисии и взаимодевието му с общинска администрация / мандат 2019-2023г/ 

След постъпилото предложение от общинския съветник Сали Назиф за  повторно гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 28.07.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

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

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

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ     

 3. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ     

  8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН     

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ     

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

13. ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР     

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

16. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА     

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ   Въздържал се П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П  

23. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

25. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П  

26. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ     

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ     

      

      

 

 

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 22 17 0 1 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №382 

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл.21, ал. 1, т.7 и от ЗМСМА, 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 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих, както следва:  

 

            §1.  Отм. се чл.7, ал.4. Вместо нея се включване на нова услуга с наименование: 

„Разглеждане, проверка и комплектоване на документи при искания за КАО (комплексно 

административно обслужване) в Приложение 1 към Наредбата. 

            §2. Отменя се чл.33 и чл.34 от Наредбата; 

&3. Чл. 36. (Изм. с Рeшение № 382 по протокол № 47. от 28.07. 2022г. На ОбС Исперих) (1) 

Такса за ползване на градски стол гр.Исперих: 

 

1. малка зала  - 100.00лв./ден; 

2. голяма зала - 250.00лв./ден; 

3. малка зала с кухня:  

- до 50 души -100 лв./ден; 

- от 51 до 100 души -200 лв./ден; 

- от 101 до 200 души -300 лв./ден.  

 

4. голяма зала  с кухня: 

- до 50 души -100 лв./ден; 

- от 51 до 100 души -200 лв./ден; 

- от 101 до 200 души -300 лв./ден. 

 

5. кухня – 2 лева на човек/ден. 

 

 

              (2) Такса за ползване на заседателна зала на Община Исперих – 50лв./ден;  

 

(3) Такса за ползване на ритуална зала на Община Исперих – 50.00 лв./ден; 

(4) Такса за ползване на зала в с.Подайва – 250.00 лв./ден. 

                                                                                                                         

 

            §3.   Създава се нов чл. 40а със следния текст: 

 

     Чл. 40а (Нов с Рeшение № 382 по протокол № 47 от 28.07. 2022г. На ОбС Исперих) (1) Община 

Исперих подпомага Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) при административно 

обслужване с кадастрална информация и предоставяне на официален удостоверителен документ на хартия. 

https://www.isperih.bg/sites/default/files/2020-09/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%2011.pdf
https://www.isperih.bg/sites/default/files/2020-09/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%2011.pdf
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(2) За заявяване на услугите, заявителят прилага документи, изискуеми по Наредба № PД-02-20-4 от 

11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

(3) Предоставянето на официален удостоверителен документ се осъществява след заплащане на 

дължимата такса за предоставяне в електронен формат на съответната услуга, по сметка на АГКК, 

съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ, чрез нареждане на банков 

превод, електронно разплащане чрез оператори за електронно разплащане или ПОС терминал. 

(4) Заявителите на кадастрална информация на хартиен носител заплащат цена на услугите, 

определени в т. 11 от Приложение №1 „Териториално и селищно устройство и инфраструктура“ към 

наредбата. 

(5) Приходът от услуги за предоставяне на официален удостоверителен документ е съобразен с 

реално направените разходи по предоставянето им и представлява разлика между размера на такси на 

АГКК за предоставяне на хартиен носител и в електронен формат по Тарифа № 14 за таксите, които се 

събират в системата на МРРБ. 

(6) Услугите се предоставят в следните срокове: 

1. обикновена - 7 работни дни; 

2. бърза - 3 работни дни. 

(7) Цената за бърза услуга се увеличава със 100 на сто спрямо тази на обикновената услуга. Срокът 

започва да тече от деня, следващ деня на регистриране на заявлението и изтича в края на работния ден на 

последния ден от срока. 

(8) В Центъра за административно обслужване на гражданите на Общината се приемат заявления, 

подавани от физическите и юридическите лица, за извършване на изменения в кадастралния регистър на 

недвижимите имоти (КККР) на територията на общината. 

(9) Не се дължи заплащане за следните услуги: 

1. търсене на информация в кадастралните карти, кадастралните регистри, специализирани данни, 

карти и регистри, предоставени или приети от АГКК; 

2. разглеждане на данни от кадастралните карти, кадастралните регистри, специализирани данни, 

карти и регистри, предоставени или приети от АГКК; 

3. предоставяне на каталог на данните от кадастралните карти, кадастралните регистри, 

специализирани данни, карти и регистри, предоставени или приети от АГКК и услугите с тях; 

4. вътрешни административни услуги извън случаите на чл. 58, ал. 5 от Закона за кадастъра и 

имотния регистър; 

5. предоставяне на данни от геодезическата основа на кадастралната карта чрез отдалечен достъп до 

административната информационна система; 

6. други случаи, определени със закон. 

  

 

            §4.   В Приложение №1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Исперих  се правят следните изменения и допълнения: 

 

           ГРАО 

 

           Т. 26. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – обикновена услуга за 

5 дни от 5,00 лева на 8,00 лева, бърза услуга 3 дни от 8,00 лева на 15,00 лева, експресна услуга от 12,00 

лева на 20,00 лева;    

Т. 34. Образуване на преписка за установяване на самоличност – експресна от 9,00 лева на 15,00 

лева; 

Т.43. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между 

съпрузи - експресна от безплатна на 10,00 лева; 
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Т. 46. Разглеждане, проверка и комплектоване на документи при искания за КАО - обикновена 

услуга за 7 дни - 15,00 лева; 

ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ 

 Т.1 Сключване на граждански брак в ритуална зала - обикновена услуга от 50,00 лева на 

100,00 лева; 

 Т. 3. Сключване на граждански брак без ритуал - обикновена услуга от 5,00 лева на 10,00 

лева; 

 Т.4. Изкопаване, зариване и оформяне на гроб /прав без улеи за дъски/ - обикновена 

услуга от 43,00 лева на 80,00 лева; 

 Т. 5. Транспорт от дома на покойника до гробищния парк в рамките на гр. Исперих - 

обикновена услуга от 10,00 лева на 28,00 лева; 

 Т.6. Транспорт на покойник от и към други населени места - обикновена услуга от 0,45 

лева на км. на 0,60 лева на км.; 

Т. 12. Нова Изкопаване на гроб с багер в града - обикновена услуга - 80,00 лева; 

 Т. 13. Нова Изкопаване на гроб с багер в селата - обикновена услуга - 60,00+2,11 лева на 

всеки изминат километър; 

  

            ТСУИ 

 

Т. 11. Предоставяне на кадастрална информация на хартиен носител: 

 

Т. 11.1 скица на поземлен имот в урбанизирана територия - обикновена услуга за 7 дни 6,00 лева, 

бърза услуга 3 дни от 12,00 лева; 

Т. 11.2 скица на поземлен имот в неурбанизирана територия - обикновена услуга за 7 дни 1,50 лева, 

бърза услуга 3 дни от 3,00 лева; 

Т. 11.3 скица на сграда - обикновена услуга за 7 дни 6,00 лева, бърза услуга 3 дни от 12,00 лева; 

Т. 11.4 схема на самостоятелен обект - обикновена услуга за 7 дни 6,00 лева, бърза услуга 3 дни от 

12,00 лева; 

Т. 11.5. Удостоверение за характеристика на имот - обикновена услуга за 7 дни 6,00 лева, бърза 

услуга 3 дни от 12,00 лева. 

 

2. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих влиза в сила от деня на качването и 

на интернет страницата на Община Исперих. 

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 
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НАРЕДБА №11 
 

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

територията на Община Исперих 

 

 

 
Приета с Решение № 685 по Протокол № 61 от 24.04.2019 г. на ОбС – Исперих; Изм. и доп. с 

Решение № 205 от 28.04.2021г. по прот. № 25 на ОбС Исперих; (Изм. с Рeшение №382  по протокол 

№47 от 28.07. 2022г. На ОбС Исперих) 
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Глава първа 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Раздел І 

Предмет и цел 

 
Чл.1.Тази наредба урежда отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Исперих, реда и срока за тяхното събиране, реда, по 

който лицата, неползващи услуги през съответната година или през определен период от нея, се 

освобождават от заплащане на съответната такса, реда за освобождаване на отделни категории лица изцяло 

или частично от заплащане на отделни видове такси, както и реда за промяна размера на такси и цени на 

услуги, предоставяни от Община Исперих. 

 

Чл.2. Тази наредба има за цел постигане на достъпност и предоставяне на качествени услуги на 

жителите на община Исперих. 
 

Чл.3. (1) На територията на община Исперих се събират местните такси, изброени в чл.6 от Закона за 

местните данъци и такси, в това число и други местни такси, определени със закон. 

(4) За всички други услуги, предоставяни от Община Исперих, с изключение на тези по ал.1, 
Общинският съвет определя цена с настоящата наредба. 

(5) Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо ползване. 
 

Раздел II 
Определяне на размер на местните такси и цени на услуги 

 
Чл.4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева и при спазване на 

принципите, изброени в чл.8, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 

(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат след заявяване, с изключение на тези, за 
които в нормативен акт е предвидено друго. 

(3) Наименованията на видовете услуги, за които се събират такси или имат цени, и на правата, 
както и размерът на съответните такси и цени на услуги, са посочени в Таблица на услугите с 
унифицираните наименования и цените за тях, която е неразделна част от тази наредба. 

(4) Местните такси и приходите от услуги, предоставяни от Община Исперих, се събират за 
сметка на Община Исперих. 

 
Чл.5.(1) Промяна в размера на такси и цени на услуги, предоставяни от Община Исперих, се извършва 

след представено мотивирано предложение от съответната дирекция, която предоставя съответната услуга 

или извършва дейност, свързана с нея. 

(4) Пълните разходи (по смисъла на § 1, т.15 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
местните данъци и такси) по предоставяне на услугата включват необходимите материално- 
технически и административни разходи по предоставяне на услугата, включително такса за 
пощенски услуги, когато заявителят е изразил желание да получи документа по пощата, 
инвестиционни разходи; разходите по прилагане, събиране, научно-изследователска дейност, 
определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на 
влиянието върху околната среда. 

(5) Когато услуги и права се предоставят освен от Община Исперих и от други субекти при 
пазарни условия, основа за определяне размерите на цените им могат да бъдат техните пазарни 
стойности. 

 
Чл.6. (1) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени 

данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет. 
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(2) При разпореждане с недвижими имоти – общинска собственост, физическите и юридическите 

лица, придобили право на собственост, заплащат в полза на Общината режийни разноски с размер на 2 %. 

 

Чл.7 (1) Когато искането за предоставяне на административна услуга се отнася до комплексно 

административно обслужване, в което участва Община Исперих, заявлението може да бъде подадено до нея. 

Община Исперих предоставя комплексни административни услуги, като услугите се извършват, без да е 

необходимо заявителите да предоставят информация или доказателствени средства, за които са налице 

данни, събирани или създавани от Общинска администрация Исперих, независимо дали тези данни се 

поддържат в електронна форма или на хартиен носител. 

(7) В случаите на ал.1 заявяването на услугата пред Община Исперих се извършва по реда на 
чл.14в от Наредбата за административно обслужване със заявление съгласно образец (Приложение 

№ 3). 
(8) Срокът за изпълнение на комплексните услуги се определя, както следва: 

т.1. Когато изпълнението на комплексната услуга изисква последователно изпълнение на отделните 

услуги, срокът се определя от сбора на времената за изпълнение на всяка услуга и не може да бъде по-дълъг 

от три дни, считано от получаване на достъп до данните на административните органи - първични 

администратори на данни; 
т.2. Когато изпълнението на комплексната услуга не изисква последователно изпълнение на 

отделните услуги, времето за изпълнение се определя от услугата с най – дълъг срок на изпълнение и не 

може да бъде по-дълъг от три дни, считано от получаване на достъп до данните на административните 

органи - първични администратори на данни. 

         (4) Отм. с Рeшение №382  по протокол №47 от 28.07. 2022г. на ОбС Исперих. 

               (5) Комплексните административни услуги могат да бъдат заплатени в брой или чрез ПОС- 

терминал на гише „Каса“ в отдел „Местни данъци и такси“ или по банков път по сметка на Община 

Исперих, посочена в официалната интернет-страница на Общината. 

               (6) При заявено желание издаденият индивидуален административен акт да бъде получен чрез 

лицензиран пощенски оператор или чрез куриер на адрес посочен от заявителя, разходите по доставката 

се заплащат чрез наложен платеж за сметка на заявителя или по банков път. 

 
Чл.8. (1) Размерът на дължимата такса и/или цена на услуга се определя след заявяването й, като 

заплащането се извършва при подаване на заявлението по ал.2 при спазване на правилата за комплексното 

административно обслужване. 

(2) Когато заявена услуга не може да бъде предоставена, както и при постановен отказ от предоставяне 

на услугата, такса не се дължи. 

 

Чл.9. Длъжностните лица, отговорни за изпълнението на конкретния вид услуга, се определят със 

заповед на кмета на Община Исперих. 
 

Чл.10. (1) За информацията по чл.431, ал.3 от Гражданския процесуален кодекс, необходима за 

съответното изпълнително производство, в това число получаване на писмени справки и сведения, на копия 

и извлечения от документи, съдържащи информация за длъжника, както и за вписване на обезпечителни 

мерки по изпълнително дело, съдебните изпълнители дължат съответната такса. Таксата се заплаща по реда 

на чл.431, ал.4 от Гражданския процесуален кодекс. 
 

(2) Ал.1 не намира приложение за държавните съдебни изпълнители в случаите по чл.84, т.1 от 

Гражданския процесуален кодекс. 

 

Раздел ІІІ 

Ред и срок за събиране на местни такси и цени на услуги 

 
Чл.11.Събирането на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Исперих, се извършва 

от служители на Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Исперих в сроковете и по реда, предвидени в 

Закона за местните данъци и такси. 
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Чл.12. Дейността на служителите в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Исперих се контролира 

от заместник-кмета с ресор “Икономическо развитие и финанси”. 

 

Раздел ІV 
Ред, по който лицата, неползващи услуги 

през съответната година или през определен период от нея, 

се освобождават от заплащане на съответната такса 

 
Чл.13 (1) Лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от нея, се 

освобождават от задължението да заплащат съответната такса за този период. 

(4) Освобождаването от заплащане на такса по ал.1 става въз основа на декларация от лицето 
съгласно образец (приложение № 2) до кмета на Община Исперих. 

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

Раздел V 
Ред за цялостно или частично освобождаване на отделни категории лица 

от заплащане на отделни видове такси 

 
Чл.14. (1) Детските градини, общообразователните, спортните, средните, специалните и 

професионалните училища и спортните клубове на територията на община Исперих се освобождават изцяло 

от заплащане на такси за ползване на обекти, стопанисвани от Община Исперих, с цел провеждане на 

организирани мероприятия и състезания за деца и ученици, включително за провеждане на задължителните 

учебни програми и извънкласни занятия с физическо възпитание и спорт. 

(5) Участниците във всички мероприятия и прояви, в които Община Исперих е партньор или 
изпълнител, мероприятия на неправителствени организации, на други общини или на държавни 
органи, всички благотворителни прояви,които са без търговска цел, както и такива, за които това е 
предвидено в закон или друг нормативен акт, се освобождават изцяло от заплащане на такси за 
ползване на тротоари, площади, улични платна, както и терени с друго предназначение, които са 
собственост на Община Исперих. 

(6) Залите, които са собственост на Община Исперих, се предоставят безплатно за провеждане 
на мероприятия, организирани от представителства на регионалните и общинските звена на 
организации на хора с увреждания, пенсионери и учащи, и за мероприятия, провеждани под 
патронажа на Община Исперих и Общински съвет - Исперих. 

(7) Физически лица, освободени от заплащане на отделни видове такси по решение на 
Общинския съвет. 

 
Чл.15. (1) В случаите на чл.14, ал.1-3 от Наредбата освобождаването се извършва след положителна 

писмена резолюция на кмета на Община Исперих въз основа на писмено заявление, съдържащо описание 

на мероприятието, до което заявлението се отнася, като към заявлението се прилагат 

доказателства,свързани с обстоятелства, касаещи това мероприятие. 

(2) В случаите на чл.14, ал.4 от Наредбата освобождаването се извършва, като физическото 
лице подава заявление, с което заявява, че съгласно решение на Общински съвет - Исперих попада в 
категорията на освободените от такси лица, като към заявлението прилага копие от актуален 
документ, доказващ принадлежността му към съответната категория лица. Заявлението и 
приложенията към него се разглеждат от комисия, определена със заповед на кмета на Община 
Исперих, която се произнася с решение, обективирано в протокол. Конкретният размер на 
облекченията в случаите на чл.14, ал.4 от Наредбата се определя ежегодно с приемането на 
бюджета на общината. 

(3) В случаите по чл.14 разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските 
приходи. 
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Раздел VІ 
Промени в размера на местните такси и цените на услугите 
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Чл.16. (1) Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват от Общинския 

съвет по реда на тяхното приемане. 
 

Чл.17. Общинската администрация поддържа актуални данни за: 

1.услугите и дейностите, за които има определени такси и цени; 

2.ползвателите на предоставената услуга; 

6. изключенията от общата политика (преференции); 
7. използваната информация при определяне на такси и цени и конкретната 

методика/методики, използвани за определянена размера им; 
8. събраните средства от всяка такса и/или цена на услуга. 

 
 

Глава втора 
МЕСТНИ 
ТАКСИ 

 

Раздел І 

Такса за битови отпадъци 

 
Чл.18. Общинският съвет, по предложение на кмета на общината, определя размера на таксата за 

битови отпадъци, не по-късно от 31-ви декември на предходната година. Когато до края на предходната 

година Общински съвет - Исперих не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата 

година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година. 
Чл.19. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общински 

съвет - Исперих въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, посочена в чл.62 от Закона за 

местните данъци и такси, включваща необходимите разходи за: 

5. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; 
6. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депо за битови 
отпадъци – град Разград; 
7. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за 
управление на отпадъците; 
8. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените 
места, предназначени за обществено ползване. 
(3) Одобрената план-сметка за определяне на разходите на Община Исперих по ал.1 подлежи на 
проверка от Сметната палата. 

 
Чл.20.Границите на районите, в които се извършват услугите по чл.62 от Закона за местните данъци и 

такси, и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на община Исперих, която се 

обявява публично до 31-ви октомври на предходната година по реда на чл.63 от Закона за местните данъци 

и такси. 

 

Чл.21. Таксата се заплаща от: 

1. собственика на имота; 
2. ползвателя - при учредено вещно право на ползване; 
3. концесионера - при предоставяне на особено право на ползване – концесия; 
4. лицето, на което имот – държавна или общинска собственост е предоставен за управление; 
5. собственика на сграда, построена върху държавен или общински имот – за този имот или 

съответната част от него; 
6. за общински имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от Общината за 

сметка на наемателя, съответно ползвателя; 
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7. когато правото на собственост или ограниченото вещно право върху недвижим имот, за 
който се дължи такса битови отпадъци, е притежание на няколко лица, те дължат такса за 
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притежаваната от всеки идеална част. 
 

Чл.22 (1) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци. 

(4) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал.1, размерът на 
таксата се определя в левове пропорционално върху основа, определена по следния ред: 

5. за имоти на физически лица, които се намират в границите на общия градоустройствен план 
на град Исперих и регулационните планове на селата: 

5.1. жилищни и вилни имоти - пропорционално върху данъчната оценка на имота; 
5.2. нежилищни имоти - пропорционално върху данъчната оценка на имота; 

5.3. нежилищни с търговско предназначение - пропорционално върху данъчната оценка на 
имота; 

6. за имоти на юридически лица, които се намират в границите на общия градоустройствен 
план на град Исперих и регулационните планове на селата: 

6.1. за жилищни имоти - пропорционално върху данъчната оценка, съгласно приложение № 2 
от Закона за местни данъци и такси; 

6.2. за нежилищни имоти - пропорционално върху основа, която е по-високата от данъчната 
оценка или отчетната стойност на активите по реда на чл.21, ал.1 от Закона местни данъци и такси. 

7. за нежилищни имоти - държавна или общинска собственост, и земеделски производители - 
пропорционално върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност на 
активите по реда на чл.21, ал.1 от Закона местните данъци и такси. 

8. за имоти, собственост на физически и юридическите лица, намиращи се извън районите, в 
които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса за ползване 
на депо за битови отпадъци, съгласно чл.63, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 

(5) Община Исперих уведомява лицата по чл.21 за дължимите от тях такси за съответния 
период и за сроковете за плащане. 

 
Чл.23 (1) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места 

на община Исперих за юридическите лица, се определя пропорционално върху основа, която е по-високата 

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

и такси. 

(4) За определяне на размера на такса битови отпадъци в зависимост от количеството, 
юридическите лица по чл.22, ал.2, т.2, подт.2.2 от тази наредба подават в срок до 30-ти ноември на 
предходната година декларация по образец (Приложение № 1) до кмета на община Исперих за вида  
и броя на съдовете за съхраняване на битови отпадъци, които ще се използват през годината, 
съобразно обявената със заповед на кмета честота за извозване на битовите отпадъци. 

(5) За придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата 
на придобиването им. 

 
Чл.24. (1) Когато лицата не са подали в срок декларацията по чл.23, ал.2, декларирали са неверни 

данни или не изхвърлят битовите отпадъци в определените за целта съдове, заплащат годишна такса по 

реда определен в чл.22, ал.2, като от размера на дължимата годишна такса се приспада платената част и 

върху разликата се дължат лихви, съгласно сроковете за плащане. 

 

Чл.25. (1) Не се събира такса за: 

4. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от Общината или ако 
имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец (Приложение № 2) от 
собственика или ползвателя до края на предходната година. Декларацията се подава в отдел 
„Местни данъци и такси“ при Община Исперих и се завежда в отделен регистър. Когато 
декларираният имот е съсобствен, декларацията следва да бъде подадена от всички съсобственици 
на имота. 

5. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не се 
предоставя от община Исперих; 

6. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други 
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съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива. 
(5) В случаите по ал.1 освобождаването от такса се извършва със заповед на кмета на община 

Исперих. 
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(6) За обстоятелствата, декларирани по ал.1, т.1 се извършват периодични проверки, 
включително и събиране на информация за дължимите сметки за електрическа енергия, вода и 
други консумативни разходи за съответния период. 

(7) Когато лицето е подало декларация в указания срок, но се установи, че ползва имота, то 
дължи таксата със съответната лихва. 

 
Чл.26 (1) Таксата може да бъде заплатена на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври на 

годината, за която се дължи, в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Исперих или по банков път по 

сметка на Община Исперих. 

(4) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 %. 
(5) Не се допускат изменения в приетите от Общински съвет Исперих начин на определяне и 

размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината. 
 

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

 
Чл.27. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са 

организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, 

които са общинска собственост. 

(19) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи услугата в зависимост 
от зоната, в която се намират терените, посочени в ал.1. 
(20) Зоните по ал.2 се определят от общинския съвет. 
(21) Такса за търговия със селско стопанска продукция (ССП) с вкл.ДДС: 

 
вид Населено място На ден На месец 

На открито Исперих 1,20лв. на кв.м. 4,00 лв. на кв.м. 
На закрито Исперих 2,00лв 30,00лв 
На открито За селата 0,30лв 7,00лв 

На маси Исперих 2.20 лв 40. 00 лв 
 
т.1 Търговци, ползващи търговска площ след работно време се задължават да заплатят допълнително към 

дневната такса - 0,20лв/кв. м. 
 

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

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

2. 2 на закрито - 3 (три) лева на маса„ 

(22) За продажба с кола, впрегната с добитък на ден - 3.60лв. 
(23) За продажба от кола на ССП: 

а) от лек автомобил или ремарке -  2.50  лв. 
б) от микробус до1 тон -  4.00  лв. 

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

г)  от микробус над 2 тона -   6.00 лв. 

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

е) товарен автомобил над 4тона -10.00 лв. 

(24) Такса за продажба на живи животни: 
3. Пернати 

а) пилета и кокошки: 

- с лек автомобил или ремарке - 2.50лв. 
- с  микробус до 1 тон - 5.00лв. 
- с  микробус над 1 тон - 6.00лв. 

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

4. дребни животни: 
а) малки прасета (на брой) - 0.40лв./бр. 
б) агнета и ярета (на брой) - 0.40лв./бр. 
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(25) Такса за ползване на търговска площ – едно абонаментно място състоящо се от два кв. м 



106 

 

с цел търговия с промишлени стоки, включваща ДДС: 

 

4. На ден - 2.50лв./кв.м. 
5. На месец - 18.00лв./кв.м. 
6. Продажба на промишлени стоки от автомобил: 

а) от лек автомобил - 5.00лв. 
б) от микробус до1 тон - 7.00 лв. 

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

г) от микробус над 2 тона - 9.00 лв. 

д) за продажба с товарен автомобил и/или ремарке -15.00лв. 

 

(26) Такса за търговия с промишлени стоки от маса на открито: 
3. На ден: - 5.00лв. 
4. На месец: -20.0 лв. 
(27) Продажба на строителни материали: 
3. С товарна кола до 4 тона - 18.00лв. 
4. С товарна кола над4 тона - 20.00лв. 
(28) Такса за запазено място за абонат: 
3. За една календарна година – 10. 00 лв за едно абонирано място от 2 кв.м 
4. За шест месеца – 15. 00 лв за едно абонирано място от 2 кв.м. 
(29) Такса за ползване на измервателен инвентар: 
- Кантари за ден -  1.00лв. 
- Кантари за месец - 20.00лв. 
(30) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, в началото на 
месеца. 
(31) Годишните такси по ал.4, т.2 и ал.11, т.1 се заплаща до 20-то число на месец януари за 
текущата години на касата на "Общински пазари". 
(32) Такса за издаване на “Разрешително” за право на посещаване на Общински пазар през 
текущата година - 25.00 лв. 
(33) Абонат, заплатил годишна такса за запазено място по ал.4, т.2 и ал.11, т.1 ползва 20% 
намаление от месечната таксата за ползване търговска площ по ал. 4 и ал. 8, т.2” 

(34) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за 
периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване. 
(35) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея. 

 
Чл.28. (1) За ползване на пазари с цел търговия от производители на селскостопанска продукция, 

таксата се определя: 

3. производител на селскостопанска продукция заплаща - 80% от размера на таксата по чл.20, 
ал.4 от настоящата Наредба или 0,40 лв. на кв. м. на ден или 6,40 лв. на месец; 
4. производител - пенсионер на селскостопанска продукция заплаща - 60% от размера на 
таксата по чл.19, ал.4 или 0,30 лв. на кв. м. на ден или 4,80 лв. на месец; 

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

таксата се намалява с 50 % от размера на таксата по чл.24, ал.2 от настоящата Наредба или 0,25 лв. на 

кв.м. на ден или 4,00 лв. на кв. м. на месец; 
Чл.29. (1) За ползване на тротоари, площади, улични платна и др. терени общинска собственост за 

търговска дейност на открито се заплаща такса, както следва: 

3. за разполагане на маси, столове, витрини и други съоръжения за търговска дейност на 
открито пред заведения за хранене и развлечения, и за излагане на стоки (мостри) пред търговски 
обекти и разполагане на цветя пред обекти за цветя на терени прилежащи към търговските обекти: 
а/  за целогодишно ползване - Исперих – І зона - 3.00 лв./ кв.м. на месец; 
- ІІ зона - 2.00 лв./ кв.м. на месец; 
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- 
 
б/ за сезонно ползване -Исперих– 

села -  
 

І зона 

- 1.00 лв./ кв.м. на месец; 
 

- 4.00 лв./ кв.м. на месец; 
-ІІ зона   - 3.00 лв./ кв.м. на месец; 
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- села - - 1.50 лв./ кв.м. на месец; 
4. за терени за разполагане на щандове, маси и др. за временна продажба на цветя, 
мартеници, сувенири, детски играчки и др. на места, неприлежащи към търговски обекти: 

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

- ІІ зона  -на ден 1,00 лв./ кв.м. на ден, на месец 20,00лв./ 
кв.м; б/ за селата на територията на община Исперих - на ден 0,20 лв./ кв.м. 
на ден, 

на месец 3,00лв./ кв.м. 

(9) За ползване на места общинска собственост, върху които се организират панаири, събори и 
празници, за продажба на стоки и услуги се събира такса в размер 1,50 лв. на кв. м. на ден. 
(10) За ползване на места общинска собственост върху които се организират панорами, 
стрелбища, циркове, моторни люлки и др. атракции се събира такса в размер 0,50 лв. на кв. м. на 
ден. 
(11) За терени за временно разполагане на строителни материали, машини, съоръжения, 
инвентар и др. без търговско предназначение и за извършване на товаро-разтоварна дейност: 
3. за гр.Исперих - 3,00лв./кв.м. на месец и 0,10 лв./кв.м на ден; 
4. за селата на територията на община Исперих - 1,00лв./кв.м. на месец и 0,03 лв./кв.м на ден. 
(12) За временно ползване на терени се издават разрешения и таксите се плащат преди 
издаване на разрешението за посочения в разрешението период. 
(13) За разполагане на рекламно-информационни елементи/знамена, транспаранти, надписи, 
информационно – указатeлни табели и др./с временен характер на общински площи и терени се 
заплащат следните такси: 
3. за гр.Исперих - І зона – 8,00лв./ кв.м. на месец; 
ІІ зона – 6.00лв./ кв.м. на месец; 

 

4. за селата на територията на община Исперих - 1,00лв./кв.м. на месец. 
 

(14) При ползване на местата повече от месец се сключват договори за наем и таксите се 
плащат месечно, но не по-късно от 10-то число на текущия месец. 
(15) Квадратурата, която се предоставя за ползване, се определя от комисия, назначена от 
кмета на община Исперих. 

 
Чл.30. Таксата по чл.26 и чл.27 се събира от общински пазар, а таксата по чл.28 - от общинска 

администрация-Исперих. 

 

Раздел ІІІ 
Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, 

специализирани институции за предоставяне на социални услуги, 

лагери, общежития и други общински социални услуги 

 
Чл.31. За ползване на детска ясла и детска градина родителят или настойникът не дължи месечна 

такса. 
Чл.32 (1) За ползване на Детска млечна кухня, гр.Исперих към яслените групи в ОДЗ „Първи юни“ 

гр.Исперих родителите и/или настойниците заплащат такса в размер на 2,45 лв (два лева и четиридесет и 

пет стотинки) за дневна порция. 

(4) Кухнята предлага храна на деца от 10-месечна до 3-годишна възраст, отглеждани в 
домашна обстановка. 
(5) Регистрация на желаещите за получаване на храна от детската кухня ще се извършва 
чрез подаване на писмено заявление, придружено от бележка от личния лекар с указания за се 
издава абонаментна карта. След издаване на абонаментна карта родителят/настойникът 
придобиват право да закупуват купони. 

Чл.33. Отм. с Рeшение №382  по протокол №47 от 28.07. 2022г. на ОбС Исперих.  
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Чл.34. Отм. с Рeшение №382  по протокол №47 от 28.07. 2022г. на ОбС Исперих. 

Чл.35. (1) Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, заплаща месечна 

такса в размер на съответстващата на реалните разходи за ползваната услуга. 

(4) Разходите по ал.1 включват месечните разходи за: храна по заявка, транспортни разходи за 
разнасяне на храната, хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за 
електрическа и топлинна енергия и вода за приготвяне на храната, канализация и битови отпадъци. 
Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически 
и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и 
благотворителност. 
(5) Месечните такси се начисляват и събират от длъжностното лице в Домашен социален 
патронаж и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се 
дължат. 

 

Чл. 36. (Изм. с Рeшение №382  по протокол №47 от 28.07. 2022г. на ОбС Исперих (1) Такса за 

ползване на градски стол гр.Исперих: 
 

1. малка зала  
- 100.00лв./ден; 

2. голяма зала - 250.00лв./ден; 

3. малка зала с кухня:  

- до 50 души -100 лв./ден; 

- от 51 до 100 души -200 лв./ден; 

- от 101 до 200 души -300 лв./ден.  

 

4. голяма зала с кухня: 

- до 50 души -100 лв./ден; 

- от 51 до 100 души -200 лв./ден; 

- от 101 до 200 души -300 лв./ден. 

 

5. кухня – 2 лева на човек/ден. 

 

 

 

              (2) Такса за ползване на заседателна зала на Община Исперих – 50.00 лв./ден; 

 

(3) Такса за ползване на ритуална зала на Община Исперих – 50.00 лв./ден; 

(4) Такса за ползване на зала в с.Подайва – 250.00 лв./ден. 

                                                                                                                         
 

Раздел IV 

 

Такса за технически услуги по устройство на територията 

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

дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, 
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строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии. 

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

услугата, при предявяване на искането. 

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

организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст. 

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

наименования на услугите при Община Исперих в съответствие с раздел II на глава I от настоящата 

наредба. 

     Чл. 40а (Нов приет с Рeшение №382 по протокол №47 от 28.07. 2022г. на ОбС Исперих) (1) 

Община Исперих подпомага Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) при административно 

обслужване с кадастрална информация и предоставяне на официален удостоверителен документ на 

хартия. 

(2) За заявяване на услугите, заявителят прилага документи, изискуеми по Наредба № PД-02-20-4 от 

11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

(3) Предоставянето на официален удостоверителен документ се осъществява след заплащане на 

дължимата такса за предоставяне в електронен формат на съответната услуга, по сметка на АГКК, 

съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ, чрез нареждане на банков 

превод, електронно разплащане чрез оператори за електронно разплащане или ПОС терминал. 

(4) Заявителите на кадастрална информация на хартиен носител заплащат цена на услугите, 

определени в т. 11 от Приложение №1 „Териториално и селищно устройство и инфраструктура“ към 

наредбата. 

(5) Приходът от услуги за предоставяне на официален удостоверителен документ е съобразен с 

реално направените разходи по предоставянето им и представлява разлика между размера на такси на 

АГКК за предоставяне на хартиен носител и в електронен формат по Тарифа № 14 за таксите, които се 

събират в системата на МРРБ. 

(6) Услугите се предоставят в следните срокове: 

1. обикновена - 7 работни дни; 

2. бърза - 3 работни дни. 

(7) Цената за бърза услуга се увеличава със 100 на сто спрямо тази на обикновената услуга. Срокът 

започва да тече от деня, следващ деня на регистриране на заявлението и изтича в края на работния ден на 

последния ден от срока. 

(8) В Центъра за административно обслужване на гражданите на Общината се приемат заявления, 

подавани от физическите и юридическите лица, за извършване на изменения в кадастралния регистър на 

недвижимите имоти (КККР) на територията на общината. 

(9) Не се дължи заплащане за следните услуги: 

1. търсене на информация в кадастралните карти, кадастралните регистри, специализирани данни, карти и 

регистри, предоставени или приети от АГКК; 

2. разглеждане на данни от кадастралните карти, кадастралните регистри, специализирани данни, карти и 

регистри, предоставени или приети от АГКК; 

3. предоставяне на каталог на данните от кадастралните карти, кадастралните регистри, специализирани 

данни, карти и регистри, предоставени или приети от АГКК и услугите с тях; 

4. вътрешни административни услуги извън случаите на чл. 58, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния 

регистър; 

5. предоставяне на данни от геодезическата основа на кадастралната карта чрез отдалечен достъп до 

административната информационна система; 

6. други случаи, определени със закон. 

  

 

 

Раздел V 
Такса за административни услуги 
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Чл.41 (1) Общински съвет – Исперих определя размера на таксите за административни услуги, 

предоставяни от Община Исперих. 

(4) Наименованията на услугите, предоставяни от Община Исперих, ведно с унифицираните за 
тях кодове, цените за тях и сроковете за изпълнението им са посочени в Таблица на услугите с 
унифицираните наименования и цените за тях, която е неразделна част от тази наредба. 

(5) Извън случаите на чл.7, ал.3 от тази наредба, срокът за извършване на съответната услуга 
започва да тече след заплащане на определената за нея цена по сметка на Община Исперих, а в 
случаите, в които такса не се дължи – от заявяването на услугата. 

 
Чл.42 Таксите за административни услуги могат да се заплатят в брой или чрез ПОС-терминал на 

гише „Каса“ в отдел „Местни данъци и такси“ или по банков път по сметка на Община Исперих, посочена в 

официалната интернет-страница на Общината. 

 

Раздел VI 
Такса за откупуване на гробно място 

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

5. до 15 години – 15,00лв; 
6. за вечни времена – 60,00лв.; 
7. за ползване на семейни гробни места – 15,00лв. 
8. за придадени по регулация маломерни гробни места - съответната част от таксата, 

определена за гробното място – 10,00лв. 
(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т.1 и т.2, намалени с 50 %. 

 

Раздел VII 
 

Такса за притежаване на куче 

 
Чл.44 В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът му с постоянен 

адрес/седалище на територията на община Исперих подава декларация по чл.117 от Закона за местните 
данъци и такси по образец (приложение № 4 от Наредбата) в отдел „Местни данъци и такси“ при 
Община Исперих. 
 

Чл.45 (1) Всеки собственик на куче, който е с постоянен адрес/седалище на територията на община 
Исперих, заплаща годишна такса за притежаване на куче, съобразно Таблица на услугите с 
унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих, която е неразделна част от тази 
наредба, в срока по чл.118, ал.1 от Закона за местните данъци и такси. 

(5) Разпоредбата на ал.1 не се отнася за освободените от заплащане на такса собственици 
на кучета по чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

(6) Таксата по ал.1 се заплаща в Отдел “Местни данъци и такси” при Община Исперих. 
(7) Приходите от събраните такси по ал.1 се използват съобразно чл.175, ал.3 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и чл.118, ал.2 от Закона за местните данъци и такси за 
мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета. 
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Раздел VIII 

 

Такса за ползване на лечебни растения 

от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост 

 
Чл.46 За ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост се 

заплащат следните такси: 

№ 
по Наименование Мярка Такса 

ред (лв.) 
I. Билки (в сурово състояние)   

1. Грудки, корени, коренища   

 - божур, иглика, лудо биле,   

 ранилист, решетка, ягода горска кг 0,09 
 - кукуряк, папрат мъжка, папрат   

 сладка, чемерика кг 0,07 
 - бъзак, гръмотрън, синя жлъчка кг 0,02 
 - глухарче, девесил, оман чер,   

 пищялка, чобанка кг 0,01 
 - други кг 0,01 

2. Листа   

 - мечо грозде кг 0,08 
 - боровинка червена и черна,   

 лудо биле кг 0,04 
 - бръшлян, чобанка кг 0,01 
 - глог, живовлек, леска, липа,   

 люляк, оман чер, ягода горска кг 0,01 
 - бреза, върба, къпина, лопен,   

 малина, подбел кг 0,01 
 - други кг 0,01 

3. Стръкове   

 - блатно кокиче кг 0,10 
 - горицвет, лазаркиня кг 0,03 
 - гълъбови очички, зайча сянка,   

 залист бодлив, лечебен исоп,   

 прозориче жълто, шапиче кг 0,05 
 - зимзелен, лудо биле, ранилист,   

 теменуга миризлива, чубрица   

 планинска кг 0,04 
 - дяволска уста, кантарион жълт,   

 кантарион червен, мащерка,   

 очанка, риган обикновен кг 0,01 
 - великденче, върбинка, жаблек,   

 златна пръчица, изсипливче, кам-   

 шик, лепка, медуница, миши уши,   

 пача трева, пелин обикновен, по-   

 дъбиче бяло, подъбиче червено,   

 пчелник, равнец бял кг 0,01 
 - врабчови чревца, вратига, глу-   

 харче, еньовче, змийско мляко,   

 имел бял, комунига жълта, мок-   

 реш, оман чер, росопас, теменуга   

 трицветна, хвощ кг 0,01 
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 - други кг 0,01 



114 

 

4. Цветове   

 - липа кг 0,05 
 - божур, иглика кг 0,05 
 - метличина, паричка, подбел,   

 ралица, слез, тъжник блатен кг 0,01 
 - акация бяла, бъз кг 0,01 
 - вратига, глог, равнец бял кг 0,01 
 - други кг 0,01 

5. Плодове   

 - боровинка червена и черна,   

 хвойна червена кг 0,15 
 - хвойна сибирска кг 0,10 
 - кисел трън, къпина, малина кг 0,04 
 - бъз, глог, конски кестен,   

 киселица кг 0,01 
 - бъзак, трънка кг 0,01 
 - други кг 0,01 

6. Семена   

 - есенен минзухар кг 0,15 
 - други кг 0,08 

7. Пъпки   

 - странични борови връхчета кг 0,10 
 - бяла бреза, черна топола кг 0,10 
 - други кг 0,08 

8. Кори   

 - мъждрян, ясен кг 0,20 
 - зърнастец, кисел трън, леска кг 0,10 
 - върба кг 0,05 
 - дъб кг 0,03 
 - бреза кг 0,02 
 - други кг 0,03 

9. Лишеи   

 - исландски кг 0,10 
10. Водорасли кг 0,30 
II. Генетичен материал за култи-   

 вирано отглеждане, включител-   

 но при лабораторни условия,   

 за създаване на колекции или   

 за възстановяване на други места   

 в природата   

1. От защитени лечебни растения   

 - плодове 100 г 20,00 
 - семена 100 г 50,00 
 - резници бр. 2,00 

2. От лечебни растения под спе-   

 циален режим на опазване   

 и ползване   

 - луковици, грудки, коренища бр. 1,00 
 - плодове 100 г 5,00 
 - семена 100 г 10,00 
 - резници бр. 0,50 

3. От други лечебни растения   

 - луковици, грудки, коренища от   

 всички видове, с изключение на   
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 описаните бр. 0,10 
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- лук (всички видове), перуника   

(всички видове) бр. 0,20 
- ботурче есенно (есенна циклама) бр. 1,00 
- плодове 100 г 2,00 
- семена 100 г 5,00 
- резници бр. 0,10 

 

 

                                                                                Раздел IX  

 

                               Такси за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници и за вписване в регистъра на превозни средства  към удостоверението за 

регистрация (нов приет с Реш. № 205 от 28.04.2021г. по прот. № 25 на ОбС Исперих) 

             

             

            Чл. 47 (нов приет с Реш. № 205 от 28.04.2021г. по прот. № 25 на ОбС Исперих) За издаване на 

удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и за вписване в регистъра 

на превозни средства  към удостоверението за регистрация се събират следните такси:   

            (1) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници 

се събира такса в размер на 100,00 /сто/лв. 

            (2) За включване в списъка на превозните средства към удостоверение за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство се събира такса в 

размер на 10,00/десет/ лв. 

             (3) За отразяване на промени в обстоятелствата вписани в удостоверението за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса от 100,00/сто/ лв. 

             (4) За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация се заплаща такса от 10,00 /десет/ лв. 

             (5)  Таксите по този член се заплащат при подаване на документите. 
 

Глава трета 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.1. Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или 

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

имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева. 
 

Чл.2. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от 

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

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 

§ 1. По смисъла на тази Наредба: 

3. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които конкретният ползвател не 
може да бъде определен. 

4. “Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични 
услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1. Тази наредба се приема на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.21, ал.2 

във вр. с ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 
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§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 11 на Общински съвет– Исперих,приета с Решение № 301 по 

Протокол №36 от 20.12.2013год. на ОбС – Исперих; изм.и доп. с Решение № 525  по  протокол № 58 от 

27.05.2015г на ОбС – Исперих, изм. и доп с Решение № 104 по протокол № 11 от 28.04.2016 г. на ОбС – 

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

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

25.08.2016г. на ОбС – Исперих, изм. с Решение № 368 по Протокол № 32 от 29.06.2017г. на ОбС – Исперих; 

доп. с Решение № 398 по протокол № 35 от 27.09.2017 г. на ОбС – Исперих; изм. и доп. с Решение № 449 по 

протокол 39 от 29.12.2017г. 

§ 3. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по 

реда на тази наредба досежно стойността и срока за изпълнение. 

§ 4. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на община 

Исперих или определени от него длъжностни лица. 

§ 5. Тази Наредба е приета на заседание на Общински съвет - Исперих, проведено на 

24.04.2019 г. с Решение № 685 по протокол № 61 т 6 от дневния ред и е подпечатана с официалния печат на 

Общински съвет – Исперих и влиза в сила от 24.04.2019 година. 

 

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането 

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

(Приета с реш. № 205 от 28.04.2021г. по прот. № 25 на ОбС Исперих) 

 

 

            §1.  Създава се нов Раздел IX  

                               „Такси за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници и за вписване в регистъра на превозни средства  към 

удостоверението за регистрация“ 

             

            §2.   Създава се нов чл. 47 със следния текст: 

            „Чл. 47 За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на 

пътници и за вписване в регистъра на превозни средства  към удостоверението за регистрация се събират 

следните такси:   

            (1) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници 

се събира такса в размер на 100,00 /сто/лв. 

            (2) За включване в списъка на превозните средства към удостоверение за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство се събира такса в 

размер на 10,00/десет/ лв. 

             (3) За отразяване на промени в обстоятелствата вписани в удостоверението за регистрация за 

извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса от 100,00/сто/ лв. 

             (4) За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация се заплаща такса от 10,00 /десет/ лв. 

            (5)  Таксите по този член се заплащат при подаване на документите. 

 

 

 

 

 

 

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането 

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

(Приета с реш. №382 от 28.07.2022г. по прот. № 47  на ОбС Исперих) 

 

 

https://www.isperih.bg/sites/default/files/2020-09/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%2011.pdf
https://www.isperih.bg/sites/default/files/2020-09/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%2011.pdf
https://www.isperih.bg/sites/default/files/2020-09/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%2011.pdf
https://www.isperih.bg/sites/default/files/2020-09/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%2011.pdf
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            §1.  Отм. се чл.7, ал.4. Вместо нея се включване на нова услуга с наименование: „Разглеждане, 

проверка и комплектоване на документи при искания за КАО (комплексно административно обслужване) 

в Приложение 1 към Наредбата. 

            §2. Отменя се чл.33 и чл.34 от Наредбата; 

            §3. Чл. 36. (Изм. с№382 от 28.07.2022г. по прот. № 47  на ОбС Исперих) (1) Такса за ползване на 

градски стол гр.Исперих: 
 

1. малка зала  - 100.00лв./ден; 

2. голяма зала - 250.00лв./ден; 

3. малка зала с кухня:  

- до 50 души -100 лв./ден; 

- от 51 до 100 души -200 лв./ден; 

- от 101 до 200 души -300 лв./ден.  

 

4. голяма зала  с кухня: 

- до 50 души -100 лв./ден; 

- от 51 до 100 души -200 лв./ден; 

- от 101 до 200 души -300 лв./ден. 

 

5. кухня – 2 лева на човек/ден. 

 

 

              (2) Такса за ползване на заседателна зала на Община Исперих – 50лв./ден;  

 

(3) Такса за ползване на ритуална зала на Община Исперих – 50.00 лв./ден; 

(4) Такса за ползване на зала в с.Подайва – 250.00 лв./ден. 

                                                                                                                         
 

            §4.   Създава се нов чл. 40а със следния текст: 

 

     Чл. 40а (Нов с Рeшение №382 от 28.07.2022г. по прот. № 47  на ОбС Исперих) (1) Община 

Исперих подпомага Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) при административно 

обслужване с кадастрална информация и предоставяне на официален удостоверителен документ на 

хартия. 

(2) За заявяване на услугите, заявителят прилага документи, изискуеми по Наредба № PД-02-20-4 от 

11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

(3) Предоставянето на официален удостоверителен документ се осъществява след заплащане на 

дължимата такса за предоставяне в електронен формат на съответната услуга, по сметка на АГКК, 

съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ, чрез нареждане на банков 

превод, електронно разплащане чрез оператори за електронно разплащане или ПОС терминал. 

(4) Заявителите на кадастрална информация на хартиен носител заплащат цена на услугите, 

определени в т. 11 от Приложение №1 „Териториално и селищно устройство и инфраструктура“ към 

наредбата. 

(5) Приходът от услуги за предоставяне на официален удостоверителен документ е съобразен с 

реално направените разходи по предоставянето им и представлява разлика между размера на такси на 

АГКК за предоставяне на хартиен носител и в електронен формат по Тарифа № 14 за таксите, които се 

събират в системата на МРРБ. 

(6) Услугите се предоставят в следните срокове: 

1. обикновена - 7 работни дни; 
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2. бърза - 3 работни дни. 

(7) Цената за бърза услуга се увеличава със 100 на сто спрямо тази на обикновената услуга. Срокът 

започва да тече от деня, следващ деня на регистриране на заявлението и изтича в края на работния ден на 

последния ден от срока. 

(8) В Центъра за административно обслужване на гражданите на Общината се приемат заявления, 

подавани от физическите и юридическите лица, за извършване на изменения в кадастралния регистър на 

недвижимите имоти (КККР) на територията на общината. 

(9) Не се дължи заплащане за следните услуги: 

1. търсене на информация в кадастралните карти, кадастралните регистри, специализирани данни, карти и 

регистри, предоставени или приети от АГКК; 

2. разглеждане на данни от кадастралните карти, кадастралните регистри, специализирани данни, карти и 

регистри, предоставени или приети от АГКК; 

3. предоставяне на каталог на данните от кадастралните карти, кадастралните регистри, специализирани 

данни, карти и регистри, предоставени или приети от АГКК и услугите с тях; 

4. вътрешни административни услуги извън случаите на чл. 58, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния 

регистър; 

5. предоставяне на данни от геодезическата основа на кадастралната карта чрез отдалечен достъп до 

административната информационна система; 

6. други случаи, определени със закон. 

  

 

            §5.   В Приложение №1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Исперих се правят следните изменения и допълнения: 

 

           ГРАО 

 

           Т. 26. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – обикновена услуга за 5 дни 

от 5,00 лева на 8,00 лева, бърза услуга 3 дни от 8,00 лева на 15,00 лева, експресна услуга от 12,00 лева на 

20,00 лева;    

Т. 34. Образуване на преписка за установяване на самоличност – експресна от 9,00 лева на 15,00 

лева; 

Т.43. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между 

съпрузи - експресна от безплатна на 10,00 лева; 

Т. 46. Разглеждане, проверка и комплектоване на документи при искания за КАО - обикновена 

услуга за 7 дни - 15,00 лева; 

ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ 

 Т.1 Сключване на граждански брак в ритуална зала - обикновена услуга от 50,00 лева на 100,00 

лева; 

 Т. 3. Сключване на граждански брак без ритуал - обикновена услуга от 5,00 лева на 10,00 лева; 

 Т.4. Изкопаване, зариване и оформяне на гроб /прав без улеи за дъски/ - обикновена услуга от 

43,00 лева на 80,00 лева; 

 Т. 5. Транспорт от дома на покойника до гробищния парк в рамките на гр. Исперих - 

обикновена услуга от 10,00 лева на 28,00 лева; 

 Т.6. Транспорт на покойник от и към други населени места - обикновена услуга от 0,45 лева на 

км. на 0,60 лева на км.; 

Т. 12. Нова Изкопаване на гроб с багер в града - обикновена услуга - 80,00 лева; 

 Т. 13. Нова Изкопаване на гроб с багер в селата - обикновена услуга - 60,00+2,11 лева на всеки 

изминат километър; 

  

            ТСУИ 
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Т. 11. Предоставяне на кадастрална информация на хартиен носител: 

 

Т. 11.1 скица на поземлен имот в урбанизирана територия - обикновена услуга за 7 дни 6,00 лева, 

бърза услуга 3 дни от 12,00 лева; 

Т. 11.2 скица на поземлен имот в неурбанизирана територия - обикновена услуга за 7 дни 1,50 лева, 

бърза услуга 3 дни от 3,00 лева; 

Т. 11.3 скица на сграда - обикновена услуга за 7 дни 6,00 лева, бърза услуга 3 дни от 12,00 лева; 

Т. 11.4 схема на самостоятелен обект - обикновена услуга за 7 дни 6,00 лева, бърза услуга 3 дни от 

12,00 лева; 

Т. 11.5. Удостоверение за характеристика на имот - обикновена услуга за 7 дни 6,00 лева, бърза 

услуга 3 дни от 12,00 лева. 

 

 

 

 

  

 Приложения 1, 2, 3 и 4 са неразделна част от Наредбата за определянето и 

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

Исперих. 
 
 

 

          Бейти Бекир 

 Председател на Общински съвет Исперих 
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ДО Приложение № 1 

КМЕТА НА 
ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за определяне на такса за битови отпадъци 

/по чл. .. от Наредбата №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Исперих/ 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 
Декларираме, в качеството на данъчнозадължени лица, че имот с партиден №............................... 

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

находящ се на адрес ................................................................................................................................. 
/град, община, ж.к., улица, блок, вход, апартамент, етаж/ 

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

изхвърлени отпадъци и ще използваме следните съдове за битовиотпадъци: 
тип ............................................ брой 

тип ............................................ брой 

Прилагам: 

Копиеот……бр.банковобордеро/квитанциязаплатенатаксасметзанастоящата  
година. 

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

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

такси и цени на услугите. 

 

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

 

 
/печат/ 

 Кратки указания: 

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

 От кого се подава – Декларацията се подава от всички данъчно задължени лица (собственици или 

ползватели) или упълномощен от тях представител. 

 Кога се подава– Декларацията се подава в случаите, в които собствениците или ползвателите на един 

имот желаят таксата за битови отпадъци за имота да се определя в зависимост от количеството на 

битовите отпадъци, като се посочват вида, вместимостта (куб.м.) на съда и броя на използваните съдове 

за битови отпадъци. 
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 Срок на подаване– Декларацията се подава до 30 ноември на предходната година. За придобитите през 

годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им. 

 Къде се подава– Декларацията се подава в Деловодството на община Исперих, ул. “Васил Левски” № 70. 
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Приложение № 2 

ДО 
КМЕТА НА 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

територията на Община Исперих/ 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 
 

Декларираме, в качеството си на данъчно задължени лица, че имот с: партиден № 

.......................................... представляващ ........................................................ 

/земя, сграда или земя и сграда/ 
Находящ се на адрес 

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

няма да се използва през цялата ............................................... година. 
Известно ми е, че за невярно подадени данни, нося отговорност по чл. 313 от НК. Давам 

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

условията по декларацията. 

 
 

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

 
 

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

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

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

4. ................................. 
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Приложение № 3 

 

ДО ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
От .............................................................................................................................................................. , 
постоянен  или  настоящ  адрес:  гр./с. .................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
ул. (ж.к.) ................................................................................................................................................ , 
тел. ………………………., факс ………………………, електронна поща ……………….............. 

 
Моля да бъде образувано производство за предоставяне на 

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

(посочва се наименованието на административната услуга) 

Услугата се предоставя от ...................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

(посочва се органът, компетентен да издаде административния 
акт) 

Във връзка с производството моля да бъдат издадени и изпратени до компетентния 
орган следните документи: 

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

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

(посочват се информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат 
осигурени и изпратени до компетентния орган от органа, пред когото е подадено 
искането) 

Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

[_] Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес ........................................................................ , 
 

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за 
вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни 
цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

[_] като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

[_] като вътрешна куриерска пратка 

[_] като международна препоръчана пощенска пратка 

[_] Лично от звеното за административно обслужване при компетентния орган 

[_] По електронен път на електронна поща 

Приложени документи: 

[_] Заявление до компетентния орган по образец, утвърден от него за съответната услуга. 

[_] Информация или документи, изисквани от компетентния орган за извършване на услугата, 
ако такива се изискват. 

[_] Документ за платена такса, ако такава се изисква. 
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Дата: Подпис: 
 

Гр./с. …………………………… ( ................................... ) 
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Приложение№ 4 

Вх. №…..........…./...……г.  

ДО ОБЩИНА ИСПЕРИХ ДИРЕКЦИЯ 

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, 

ИНФРАСТРУКТУРА, ЕКОЛОГИЯ, ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ И МЕСТНИ ДАНЪЦИ И 
ТАКСИ“, ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.117 от ЗМДТ 

за притежаване на куче 
 

1. От ………………………………………..…………........................................................................ 
(собствено, бащино и фамилно име/фирма на гражданина/предприятието) 

с ЕГН/ЛНЧ или служебен № на чужд гражданин: …………………….......................................… 

БУЛСТАТ: ……………………… 

Постоянен адрес/седалище: ................................................................................................................ 

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

л.к. № ......................................., издадена на ........................................... от ..................................... 

4. Настоящата декларация подавам в качеството си на собственик на куче порода ................... 

......................................................................................, придобито на ................................................ 
(дата на 

придобиване) 

5. Основания за освобождаване на собственика на куче от такса - чл.175, ал. 2 от Закона за 
ветеринарно-медицинската дейност: 

 
чето принадлежи на лице с увреждане /прилага се копие на решение на ТЕЛК на собственика на кучето/; 

чето е служебно куче в организация на бюджетна издръжка; 

чето се използва за опитни цели; 

чето се използва от Българския червен кръст; 

чето е кастрирано /прилага се документ от ветеринарния лекар/; 

чето придружава или охранява селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран 

животновъден обект. 

 

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

 

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл.313 от НК.
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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 

ре

д 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА 

УСЛУГА 

БЪРЗА 

УСЛУГА 

ЕКСПРЕСН

А УСЛУГА    
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

цена 

(лв.) 

 

ср

ок

-

дн

и 

цена 

(лв.) 

срок

-дни 

цена 

(лв.) 

  

ГРАО 

1 

2052 Издаване на 

удостоверение за 

раждане - оригинал 

веднага 
безплатн

о 
 -   -   -   -  

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 

работ

ни 

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 
безплатн

о 
 -   -   -   -  

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 

работ

ни 

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 

работ

ни 

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 
безплатн

о 
 -   -   -  - 

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 

работ

ни 

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 

8 

2016 Издаване на 

удостоверение за 

наследници 

5 3,00 3 6,00 

до 8  

работ

ни 

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 
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9. 

Допълнена с Рeшение 

№142 по протокол 

№19 от 26.11.2020г. на 

ОбС Исперих 2109 

Издаване на 

удостоверение за 

семейно положение 

5 3.00 3 6.00 

До 8 

работ

ни 

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 

10. 

2075 Издаване на 

удостоверение за 

семейно положение, 

съпруг/а и деца  

5 3,00 3 6,00 

до 8 

работ

ни 

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 

работ

ни 

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 

13. 

2017  Издаване на 

удостоверение за 

сключване на брак от 

български гражданин в 

чужбина 

5 5,00 3 #### 

до 8 

работ

ни 

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 

14. 

2073 Издаване на 

удостоверение за 

снабдяване на чужд 

гражданин с документ 

за сключване на 

граждански брак в 

Република България 

5 5,00 3 #### 

до 8 

работ

ни 

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 

работ

ни 

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 

работ

ни 

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 

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 

работ

ни 

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 



132 

 

18. 

2128 Издаване на 

удостоверение за 

постоянен адрес при 

вече регистриран 

постоянен адрес 

5 3,00 3 6,00 

до 8 

работ

ни 

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 

19. 

2074 Издаване на 

удостоверение за 

настоящ адрес за първи 

път 

5 3,00 3 6,00 

до 8 

работ

ни 

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 

работ

ни 

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 

работ

ни 

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 

работ

ни 

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 

23. 

2108 Издаване на 

удостоверение за 

правно ограничение 

5 5,00 3 8,00 

до 8 

работ

ни 

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 
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24. 

2057 Издаване на 

удостоверение за 

родените от майката 

деца 

5 5,00 3 8,00 

до 8 

работ

ни 

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 

24. 

2058 Издаване на 

удостоверение за 

родените от майката 

деца 

6 6,00 4 9,00 

до 8 

работ

ни 

часа 

11,00 

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 

25 

2132 Промяна в актове 

за гражданско 

състояние  

5 3,00 3 6,00 

до 8 

работ

ни 

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) 
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26 

Изм. с Рeшение № 382 

по протокол № 47 от 

28.07. 2022г. На ОбС 

Исперих 2110 Заверка 

на документи по 

гражданско състояние 

за чужбина 

5 8,00 3 #### 

до 8 

работ

ни 

часа 

20,00 

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 

27. 

2138 Издаване на 

удостоверение за 

вписване в регистъра 

на населението 

5 5,00 3 #### 

до 8 

работ

ни 

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 

постъп

ване на 

исканет

о 

безплатн

о 
 -   -   -   -  

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 

работн

и 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 

работн

и 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  

32 

2390 Комплектоване и 

проверка на документи 

към искане за 

установяване на 

българско гражданство 

/допитване за наличие 

на българско 

гражданство/ 

 -   -   -   -  

до 8 

работн

и 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 

работн

и часа 

безпла

тно 

Семеен кодекс - чл. 153 и сл.,  

Закон за местните данъци и такси чл. 110, ал. 2, т. 5 
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34 

Изм. с Рeшение № 382 

по протокол № 47от  

28.07. 2022г. На ОбС 

Исперих Образуване на 

преписка за 

установяване на  

самоличност  

 -   -   -   -  

до 8 

работн

и часа 

15,00 

Закон за гражданската регистрация, чл. 26, ал. 2; 

Закон за МВР чл. 70 и чл. 71 

35 

Допълнена с Рeшение 

№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 

работн

и часа 

9.00 
Регламент (ЕС) №2016/1191 на Европейския парламент и 

Съвета на Европа 

36 

Допълнена с Рeшение 

№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 

работн

и часа  

9.00 
Регламент (ЕС) №2016/1191 на Европейския парламент и 

Съвета на Европа 



138 

 

37 

Допълнена с Рeшение 

№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 

работн

и часа 

9.00 

Регламент (ЕС) №2016/1191 на Европейския парламент и 

Съвета на Европа 

38 

Допълнена с Рeшение 

№142 по протокол 

№19 от 26.11.2020г. на 

ОбС Исперих Издаване 

на многоезично 

стандартно 

удостоверение за 

брачна дееспособност 

към удостоверение за 

сключване на брак от 

български гражданин в 

чужбина  

 -   -  3 6,00 

До 8 

работн

и часа 

9.00 
Регламент (ЕС) №2016/1191 на Европейския парламент и 

Съвета на Европа 

39 

Допълнена с Рeшение 

№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 

работн

и часа 

9.00 
Регламент (ЕС) №2016/1191 на Европейския парламент и 

Съвета на Европа 
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40 

Допълнена с Рeшение 

№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 положение, 

съпруг/а и родствени 

връзки  

 -   -  3 6,00 

До 8 

работн

и часа 

9.00 
Регламент (ЕС) №2016/1191 на Европейския парламент и 

Съвета на Европа 

41 

Допълнена с Рeшение 

№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 

работн

и часа 

9.00 
Регламент (ЕС) №2016/1191 на Европейския парламент и 

Съвета на Европа 
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42 

2000 Издаване на 

многоезично 

извлечение от акт за 

гражданско състояние 

 -   -  3 6,00 

до 8 

работн

и 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 

Изм. с Рeшение №. 382 

по протокол № 47 от  

28.07. 2022г. на ОбС 

Исперих 2040 

Отразяване на избор 

или промяна на режим 

на имуществените 

отношения между 

съпрузи 

 -   -   -   -  

до 8 

работн

и часа 

10,00 Семеен кодекс - чл. 19, ал. 2 и ал. 3 

44 

Допълнена с Рeшение 

№142 по протокол 

№19 от 26.11.2020г. 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 
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45 

Издаване на 

удостоверения от друг 

вид по искане на 

граждани 

-  -  3 5,00 

до 8 

работн

и часа 

9,00 чл. 110, ал. 1, т. 12 от Закон за местните данъци и такси 

46 

Нова с Рeшение № 382 

по протокол №47 от 

28.07.2022г. на ОбС-

Исперих Разглеждане, 

проверка и 

комплектоване на 

документи при искания 

за КАО 

7 15,00           

  ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ 

1 

Изм. с Рeшение № 382 

по протокол № 47 от 

28.07.2022г. на ОбС-

Исперих Сключване на 

граждански брак в 

ритуална зала 

  100,00               

2 

Сключване на 

граждански брак - 

изнесен ритуал 

  150,00               

3 

Изм. с Рeшение № 382 

по протокол № 47 от 

28.07.2022г. на ОбС-

Исперих Сключване на 

граждански брак без 

ритуал  

  10,00           
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4 

Изм. с Рeшение № 382 

по протокол № 47 от 

28.07.2022г. на ОбС-

Исперих Изкопаване, 

зариване и оформяне 

на гроб /прав без улеи 

за дъски/ 

  80,00           

5 

Изм. с Рeшение № 382 

по протокол № 47 от 

28.07.2022г. на ОбС-

Исперих 

Транспорт от дома на 

покойника до 

гробищния парк в 

рамките на гр. Исперих 

  28,00           

6 

Изм. с Рeшение № 382 

по протокол № 47 от 

28.07.2022г. на ОбС-

Исперих 

Транспорт на покойник 

от и към други 

населени места 

  
0,60 лв. / 

км 
        

  

7 
Организация на 

погребение 
  10,00         

  

8 Траурни ритуали 
в зала - 30 лв.;  

на гроб - 20 лв. 
  

9 

Погребални материали 

по избор на доставни 

цени 

  

на 

доставна 

цена 
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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         

  

12 

Нова с Рeшение № 382 

по протокол № 47 от 

28.07.2022г. на ОбС-

Исперих Изкопаване на 

гроб с багер в града 

  80,00         

  

13 

Нова с Рeшение № 382 

по протокол №.47 от 

28.07.2022г. на ОбС-

Исперих Изкопаване на 

гроб с багер в селата 

  

60,00 + 

2,11 лв. 

на всеки 

изминат 

км. 

        

  

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

1 

2081 Издаване на 

удостоверение относно 

собствеността на 

недвижими имоти  

5 5,00 3 7,00 

до 8 

работн

и 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 

работн

и часа 

10,00 Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4 
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3 

1988 Издаване на 

удостоверение за 

отписан имот от 

актовите книги за 

имотите - общинска 

собственост, или за 

възстановен общински 

имот  

5 5,00 3 #### 

до 8 

работн

и 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 

5 

Издаване на скици от 

планове на 

новообразуваните 

имоти по §4к от Закон 

за собствеността и 

ползването на 

земеделските земи 

5 10,00 3 #### 

до 8 

работн

и 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 

работн

и 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 

5 5,00 3 8,00 

3 до 8 

работн

и часа 

10,00 
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи чл. 

28, ал. 11 
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земеделските земи 

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 

работн

и часа  

0,80 

лв. на 

лист 

Закон за общинската собственост чл. 62, ал. 4 

10 

2878 Обработване на 

заявление - декларация 

за обстоятелствена 

проверка 

 -   -  3 #### 

до 8 

работн

и 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 

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 
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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 #### 

до 8 

работн

и 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 #### 

до 8 

работн

и 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 #### 

до 8 

работн

и 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 

работн

и часа 

9,00 Закона за местните данъци и такси - чл. 107, т. 6 

8 

Изменена с Рeшение 

№142 по протокол 

№19 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 #### 

до 8 

работн

и 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 
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11 

Нова приета с Рeшени 

№ 382  по протокол 

№47 от 28.07.2022г. на 

ОбС Исперих 

Предоставяне на 

кадастрална 

информация на 

хартиен носител:  

            

Чл.55, ал.8 от ЗКИР, чл.9в от ЗМДТ, чл. 49 ж от Тарифа № 14 

за таксите, които се събират в системата на МРРБ  

11.

1. 

скица на поземлен 

имот в урбанизирана 

територия 7 6,00 3 ####       

11.

2. 

скица на поземлен 

имот в неурбанизирана 

територия  

7 1,50 3 3,00     

  

11.

3. 
скица на сграда  

7 6,00 3 ####     

  

11.

4. схема на 

самостоятелен обект  

7 6,00 3 ####     

  

11.

5. 

Удостоверение за 

характеристика на 

имот 

7 6 3 ####  -   -  

  

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ 
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1 

2083 Издаване скица-

виза за проучване и 

проектиране  

30 30,00  -   -   -   -  чл. 140, ал.5 от Закон за устройство на територията 

2 

2054 Разглеждане и 

одобрявяне на 

инвестиционни 

проекти, по които се 

издава разрешение за 

строеж 

14 

0.2% в/у 

 проектна

та 

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 

7 15,00  -   -   -   -  чл. 153, ал. 3 и ал. 4 от Закон за устройство на територията 
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изтичане на срока  

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 

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 
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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 

предназна

чението 

му 

/преустро

йство, 

жилищни 

и 

обществе

ни 

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 

13 

2043 Издаване на 

заповед за учредяване 

на право на прокарване 

на отклонения от общи 

мрежи и съоръжения 

на техническата 

7 20,00  -   -   -   -  чл. 193, ал. 3 от  Закон за устройство на територията 
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инфраструктура през 

чужди имоти  

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 ####  -   -   § 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 
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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 

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 ####  -   -  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 #### 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 

7 40,00  -   -   -   -  чл. 74, ал. 2 от Закон за устройство на територията 
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инфраструктура 

25 

2061 Допускане на 

изменения в одобрен 

инвестиционен проект 

14 

0.2% в/у 

 проектна

та 

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 

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 

7 60,00  -   -   -   -  
Наредба за специално ползване на пътищата (обн., ДВ, бр. 62 

от 13.07.2001 г.) - чл. 16, ал. 1 
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обслужващите зони 

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 

 -   -   -   -  

Съглас

но 

тарифа

та за 

нотари

алните 

такси 

към 

Закона 

за 

нотари

усите и 

нотари

алната 

до 8 

работн

и часа 

 Закона за нотариусите и нотариалната дейност - чл. 83 
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дейнос

т 

3 

2784 Вписване в 

регистър на местните 

поделения на 

вероизповеданията 

7 
безплатн

о 
 -   -   -   -  Закон за вероизповеданията чл. 19 

4 

Допълнена с Рeшение 

№142 по протокол 

№19 от 26.11.2020г. на 

ОбС Исперих 

2133 Издаване на 

удостоверение за 

 осигурителен стаж 

(УП 3) 

7 
безплатн

о 
 -   -   -   -  

Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7 

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 1, и 

ал.3 

5 

Допълнена с Рeшение 

№142 по протокол 

№19 от 26.11.2020г. на 

ОбС Исперих 2134 

Издаване на 

удостоверение за 

осигурителен доход 

(УП 2) 

7 
безплатн

о 
 -   -   -   -  

Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7 

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 2, и 

ал.3 
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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 

4 

Допълнена с Рeшение 

№142 по протокол 

№19 от 26.11.2020г. на 

ОбС Исперих 3087 

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 
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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 

за 

туризма 

 -   -   -   -  Закон за туризма - чл. 128, т. 1 и 2; 

9 
 2047 Категоризация на 

места за настаняване 

ТРАНСПОРТ 
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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 

автомоби

ли - 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 
безплатн

о 
 -   -   -   -  Закон за движение по пътищата  чл. 99а 

ЕКОЛОГИЯ 

1 

Издаване на 

разрешение за 

отсичане, кастрене на 

дървета и храсти в 

регулационните черти 

14 10,00  -   -   -   -  Наредба № 1 и Наредба № 20 на ОбС Исперих 
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на населеното място. 

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  
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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 

количеств

ото 

 -   -   -   -  чл. 24, ал. 2 и чл. 46 т. 2 от Закон за лечебните растения 

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 
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  МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

1 

2071 Издаване на 

удостоверение за 

декларирани данни  

5 2,00 3 4,00 

до 8 

работн

и  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 

2 

2393 Издаване на 

удостоверение за 

данъчна оценка на 

право на строеж 

на физ.  

лица - 5 

 

на юр. 

лица - 5 

5,00 лв. 

за 

физическ

и лица;  

 

7,00 лв. 

за 

юридиче

ски лица  

3 

за 

физиче

ски 

лица 

10,00 

лв., 

за 

юриди

чески 

лица 

14,00 

лв. 

до 8 

работн

и  часа 

15 лв. 

за 

физиче

ски 

лица;  

20,00 

лв. за 

юриди

чески 

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 

физическ

и лица;  

 

7,00 лв. 

за 

юридиче

ски лица  

 

 

3 

за 

физиче

ски 

лица 

10.00 

лв., 

за 

юриди

чески 

лица 

14,00 

лв. 

до 8 

работн

и  часа 

15.00 

лв. за 

физиче

ски 

лица 

 

20,00 

за 

юриди

чески 

лица 

Закон за местните данъци и такси чл.20 и чл.21 и чл.3, ал.3 , 

чл.12 от Приложение 2 към ЗМДТ 
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4 

2131 Издаване на 

препис от документ за 

платен данък върху 

превозни средства. 

- - 3 2,00 

до 8 

работн

и  часа 

4,00 
чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 52 от Закон за местните данъци и 

такси 

5 

2395 Издаване на 

данъчна оценка на 

право на ползване 

на 

физиче

ски 

лица -  

5; 

за 

юридич

ески - 5 

5,00 за 

физическ

и лица;  

7,00 за 

Юридич

ески 

лица 

3 

10,00 

лв. за 

физиче

ски 

лица;  

за 

Юриди

чески 

лица 

14,00 

лв. 

до 8 

работн

и  часа 

за 

физиче

ски 

лица 

15,00 

лв.  

за 

Юриди

чески 

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 

работн

и  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 

работн

и  часа 

9,00 чл. 110, ал. 1, т. 13 от Закон за местните данъци и такси  
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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 #### 

до 8 

работн

и 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 

 

безплатн

о 

 -   -   -   -  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 

работн

и часа 

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

11 

Допълнена с Рeшение 

№142 по протокол 

№19 от 26.11.2020г. на 

ОбС Исперих 2126 

Заверка на документи 

по местни данъци и 

такси за чужбина 

 -  -  -   -  

до 8 

работн

и 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 
безплатн

о 
 -   -   -   -  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 
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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 

единич

на 

 цена 

1,00  -   -   -   -  

  

8 

Вход на Музейна 

експозиция - ученици, 

пенсионери 

единич

на 

 цена 

0,50  -   -   -   -   

  

9 

Вход на Музейна 

експозиция на 

инвалиди 

безплат

ен вход 
 -   -   -   -   -  

  

10 
Вход на Тракийска 

царска гробница 

единич

на 

 цена 

10,00  -   -   -   -  
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11 

Вход на Тракийска 

царска гробница - за 

ученици и пенсионери 

единич

на  

цена 

5,00  -   -   -   -  

  

12 

Вход на Тракийска 

царска гробница за 

лица с увреждания 

безплат

ен вход 
5,00  -   -   -   -  

  

13 

Вход на Тракийска 

царска гробница за 

специализирани 

институции за 

предоставяне на 

социални услуги 

единич

на 

 цена 

2,00  -    -   -   -  

  

14 
Вход на Гробница под 

могила № 12 

единич

на  

цена 

2,00  -   -   -   -  

  

15 

Вход на Гробница под 

могила № 12 за 

ученици и пенсионери 

единич

на 

 цена 

1,00  -   -   -   -  

  

16 

Вход на Гробница под 

могила № 12 за лица с 

увреждания 

безплат

ен вход 
 -   -   -   -   - 

  

17 

Вход на Гробница под 

могила № 12 за 

специализирани 

институции за 

предоставяне на 

социални услуги 

единич

на  

цена 

0,50  -   -   -   -  

  

18 
Вход на Гробница под 

могила № 13 

единич

на 

 цена 

2,00  -   -   -   -  
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19 

Вход на Гробница под 

могила № 13 за 

ученици и пенсионери 

единич

на 

 цена 

1,00  -   -   -   -  

  

20 

Вход на Гробница под 

могила № 13 за лица с 

увреждания 

безплат

ен вход 
 -   -   -   -  -  

  

21 

Вход на Гробница под 

могила № 13 за 

специализирани 

институции за 

предоставяне на 

социални услуги 

единич

на  

цена 

0,50  -   -   -   -  

  

22 

Вход на Вятърна 

мелница в с. Белинци, 

общ. Исперих 

единич

на 

 цена 

1,00  -   -   -   -  

  

23 

Вход на Вятърна 

мелница в с. Белинци, 

общ. Исперих за 

ученици и пенсионери  

единич

на 

 цена 

0,50  -   -   -   -  

  

24 

Вход на Вятърна 

мелница в с. Белинци, 

общ. Исперих за лица с 

увреждания  

безплат

ен вход 
 -   -   -   -   - 

  

25 

Пълен маршрут на 

всички обекти в гр. 

Исперих и НАР 

"Сборяново"  

единич

на 

цена 

20,00  -   -   -   -  

  

26 

Пълен маршрут на 

всички обекти в гр. 

Исперих и НАР 

"Сборяново"  за 

ученици и пенсионери  

единич

на 

цена 

10,00  -   -   -   -  
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27 

Пълен маршрут на 

всички обекти в гр. 

Исперих и НАР 

"Сборяново" за лица с 

увреждания 

безплат

ен 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 

фондов

а 

единиц

а 

5,00  -    -   -   -  

  

31 
Такса правоучастие в 

научни мероприятия 

единич

на  

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 

команди

ровъчни 

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           
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. 

1.2

. 

Пенсионери, 

безработни и ученици 

над 14 год. 

годишн

а 

 такса 

3,00           

1.3

. 
Деца до 14 год. 

годишн

а 

 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; 
              

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 



170 

 

2.1

. 

Писмена тематична 

библиографска справка 

(ПТБС) 

до 20 

заглави

я 

3,00 лв.           

2.2

. 

Писмена тематична 

библиографска справка 

(ПТБС) 

от 20 

до 30 

заглави

я 

5,00               

2.3

. 

Писмена тематична 

библиографска справка 

(ПТБС) 

над 30 

заглави

я 

10,00               

2.4

. 

Повторно ползване на 

вече направена 

писмена тематична 

библиографска справка 

(ПТБС) 

  

50% от 

първонач

алната 

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 

Инфор

миране 

на 1 

потреб

ител 

15,00               

3 Ползване на Internet и компютър от потребители без читателски абонамент 

3.1

. 

Internet (според 

реалното време на 

ползване (от 

потребители без 

читателски абонамент) 

1 час 1,00               
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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 

съответн

ата 

библиоте

ка + 

пощенск

и 

разходи 

          

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

5.1

. 
Текст 

за 1 

страни

ца 

0,05           

5.2

. 

Изображения и 

графики 

за 1 

страни

ца 

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 

страни
0,10           
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ца 

7.1

.2. 

Изображения и 

графики 

за 1 

страни

ца 

0,30           

7.2

. 
Принтиране - Формат А4 цветно 

7.2

.1. 
Текст 

за 1 

страни

ца 

1,00           

7.2

.2. 

Изображения и 

графики 

за 1 

страни

ца 

1,50           

8 Сканиране 

8.1

. 

Формат *.jpg без 

обработка 

1 

страни

ца/ 1 

кадър 

0,30           

8.2

. 

Над 5 страници - с 

предварителна заявка 

1 

страни

ца/ 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 
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10.

1. 

Библиотечни 

документи, с 

изключение на 

подвързани 

периодични издания, 

или издания, чието 

копиране би повредило 

документа 

1 

страни

ца/ 1 

кадър 

0,30           

10.

2. 

Подвързани 

периодични издания 

или издания, чието 

копиране би повредило 

документа 

1 

страни

ца/ 1 

кадър 

0,50           

10.

3. 

Цифровизирано копие 

със собствена 

апаратура 

1 

страни

ца/ 1 

кадър 

0,20           
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ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Делба на УПИ II-2683 в квартал 204 по регулационния план  на 

гр.Исперих   
 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Община Исперих е собственик на УПИ II-2683 в квартал 204 по регулационния план  на 

гр.Исперих отреден за обществено застрояване с  площ 2 045 кв.м, за който е съставен Акт 

за частна общинска собственост № 6934 от 14.04.2021год. с местонахождение гр.Исперих, 

кв. „Запад“. По кадастралната карта имотът е с № 32874.503.2683 и с начин на трайно 

ползване за друг обществен обект.  

 С цел продажбата на имота на лица, които проявят интерес за закупуването му,  

община Исперих възложи изработването на проект за изменение/ делба на поземления 

имот, при която делба се образуват нови 2 поземлени имота. 

 За имота са изработени скица – проект и техническо задание. 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да обсъди и 

приеме следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската 

собственост, чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията 
     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      І.Дава съгласие  за разделяне на общински поземлен имот УПИ II-2683 в квартал 

204 по регулационния план  на гр.Исперих отреден за обществено застрояване с  площ 2 

045 кв.м  / поземлен имот № 32874.503.2683  по кадастралната карта на гр.Исперих, с 

начин на трайно ползване за друг обществен обект с площ 2 056 кв.м / с 

местонахождение гр.Исперих, квартал „Запад“ по кадастралната карта на гр.Исперих, 

одобрена със Заповед № РД-18-20/02.02.2022год. на Изпълнителния директор на АГКК, за 

който имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 6934 от 14.04.2021год. 

като се обособяват нови 2 броя имота, както следва: 

1.Проектен имот УПИ XII-2683 в квартал 204 с площ 1028 кв.м ;начин на трайно 

ползване За обществено застрояване  при съседи: на север – УПИ XII-2683; на юг – УПИ 

III-2689, на изток – улица и на запад – УПИ I-2682. 

  2. Проектен имот УПИ XIII-2683 в квартал 204 с площ 1028 кв.м ;начин на трайно 

ползване За обществено застрояване  при съседи: на север – улица; на юг – УПИ XIII-

2683, на изток – улица и на запад – УПИ VIII-2687.  

 

  

      ІІ. Одобрява техническо задание и скица – предложение. 

 

ІІІ. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за регулация   

на  УПИ  II- 2683 в квартал 204 с местонахождение гр.Исперих, кв. „Запад“.     

  

      IV.Възлага на кмета на община Исперих  да извърши всички действия за 
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правилното   и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС – Исперих.  

 

      V.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 - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Фераим. 

 

Ридван Джелил – за  председател на ПК по «Общинска собственост, земеделие 

и гори» 

На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на 

25.07.2022г. от 16.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

     

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Милев. 

 

Дамян Милев –  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 25.07.2022г. от 

15.00ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

 Въпроси към вносителя. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 28.07.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Делба на УПИ II-2683 в квартал 204 по регулационния план  на 

гр.Исперих   
 

№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ     

 3. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ     

  8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

13. ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР     

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

16. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П  

23. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

25. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П  

26. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ     

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ 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 22 22 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №383 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската 

собственост, чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията 
     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      І.Дава съгласие  за разделяне на общински поземлен имот УПИ II-2683 в квартал 

204 по регулационния план  на гр.Исперих отреден за обществено застрояване с  площ 2 

045 кв.м  / поземлен имот № 32874.503.2683  по кадастралната карта на гр.Исперих, с 

начин на трайно ползване за друг обществен обект с площ 2 056 кв.м / с 

местонахождение гр.Исперих, квартал „Запад“ по кадастралната карта на гр.Исперих, 

одобрена със Заповед № РД-18-20/02.02.2022год. на Изпълнителния директор на АГКК, за 

който имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 6934 от 14.04.2021год. 

като се обособяват нови 2 броя имота, както следва: 

1.Проектен имот УПИ XII-2683 в квартал 204 с площ 1028 кв.м ;начин на трайно 

ползване За обществено застрояване  при съседи: на север – УПИ XII-2683; на юг – УПИ 

III-2689, на изток – улица и на запад – УПИ I-2682. 

  2. Проектен имот УПИ XIII-2683 в квартал 204 с площ 1028 кв.м ;начин на трайно 

ползване За обществено застрояване  при съседи: на север – улица; на юг – УПИ XIII-

2683, на изток – улица и на запад – УПИ VIII-2687.  

 

  

      ІІ. Одобрява техническо задание и скица – предложение. 

 

ІІІ. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за регулация   

на  УПИ  II- 2683 в квартал 204 с местонахождение гр.Исперих, кв. „Запад“.     

  

      IV.Възлага на кмета на община Исперих  да извърши всички действия за 

правилното   и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС – Исперих.  

 

      V.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 - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Промяна в началната продажна цена на поземлен имот № 24150.501.132 с 

площ 909 кв.м, ведно с построената в имота сграда в с. Духовец, община Исперих, област 

Разград 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветгници, 

В изпълнение на Решение № 348 по Протокол № 43 от 12.05.2022год. на Общински 

съвет Исперих се организираха публични търгове на 15.06.2022г. и на 22.06.2022г. за 

продажба на ПИ № 24150.501.132, ведно с построената в имота сграда, находящи се в 

с.Духовец. И на двете дати нямаше участници в търговете. 

Съгласно чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост „Разпоредителните 

сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършва по 

пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Началните цени при провеждането 

на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти – 

общинска собственост не могат да бъдат по – ниски от цените, определени от общинския 

съвет.“ 

За имот № 24150.501.132 в с.Духовец пазарната цена, определена от лицензиран 

оценител е в размер на 41 351 лева, а данъчната оценка е в размер на 6 755,50 лева. 

Предложението ни е да ес проведе нова процедура за продажба, като началната 

тръжна продажна цена да бъде намалена с 20% или в размер на 33 080,80 лева и тази цена 

няма да бъде по ниска от данъчната цена на имота. 

    

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет – Исперих да обсъди и 

приеме следните   

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от Закона 

за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41  от Наредба № 27 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 

съвет Исперих да  се проведе процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния имот – 

частна общинска собственост, както следва:    

1. Поземлен имот № 24150.501.132 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет точка 

петстотин и едно точка сто тридесет и две) с начин на трайно ползване Ниско застрояване 

и предназначение на територията Урбанизирана, с площ 909 (деветстотин и девет) кв.м., 
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ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда № 24150.501.132.1 със застроена 

площ  341 (триста четиридесет и един) кв.м. с начин на   предназначение – жилищна 

сграда-еднофамилна, с местонахождение с. Духовец, община Исперих, ул. „Димитър 

Бахнев” № 10 по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД-18-

40/31.08.2005г. на ИД на АК и изменен с ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 320/27.04.21г. 

на кмета на община Исперих, при граници:   имоти с № 24150.501.275; № 24150.501.133 и 

№ 24150.501.131 съгласно АЧОС № 6988 от 29.07.2021г., вписан в Агенцията по 

вписванията с вх. Рег. № 1895 на 02.08.2021 год. 

2. Съгласно чл. 41, ал. 2 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се 

извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 33 080,80 (тридесет и три хиляди 

и осемдесет лева и осемдесет стотинки) лева, която цена е  пазарната оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с доклад от 28.03.2022год. намалена с 20%. 

3. Данъчната оценка на имота  е в размер на 6 755,50 (шест хиляди седемстотин 

петдесет и пет лева и петдесет стотинки) лева,съгласно Удостоверение за данъчна оценка 

№ 6702000253/22.02.2022 год., издадено от отдел „МДТ” при община Разград. 

4. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без 

ДДС. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния търг 

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.  

ІІІ. На основание чл.52, ал.5 т.1 от ЗМСМА и Решение № 341 по Протокол № 42 от 

11.04.2022год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от продажбата 

на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на 

социалната и техническата инфраструктура в с. Духовец, община Исперих. 

  ІV.Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седемдневен 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. 

 
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Фераим. 

 

Ридван Джелил – за председател на ПК по «Общинска собственост, земеделие 

и гори» 

На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на 

25.07.2022г. от 16.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

     

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Милев. 

 

Дамян Милев –  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 25.07.2022г. от 

15.00ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 25.07.2022г. от 13.30ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

 Становище от кмета на кметство с. Духовец 

 

 Айнур Али – Кмет на кметство с. Духовец. 

 Нямам възражение по проекта за решение на докладната записка.  

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

 Въпроси към вносителя. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 28.07.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Промяна в началната продажна цена на поземлен имот № 24150.501.132 с 

площ 909 кв.м, ведно с построената в имота сграда в с. Духовец, община Исперих, област 

Разград 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ     

 3. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ     

  8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

13. ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР     

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

16. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П  

23. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

25. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П  

26. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ     

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ 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 22 22 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №384 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от Закона 

за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41  от Наредба № 27 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 

съвет Исперих да  се проведе процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния имот – 

частна общинска собственост, както следва:    

1. Поземлен имот № 24150.501.132 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет точка 

петстотин и едно точка сто тридесет и две) с начин на трайно ползване Ниско застрояване 

и предназначение на територията Урбанизирана, с площ 909 (деветстотин и девет) кв.м., 

ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда № 24150.501.132.1 със застроена 

площ  341 (триста четиридесет и един) кв.м. с начин на   предназначение – жилищна 

сграда-еднофамилна, с местонахождение с. Духовец, община Исперих, ул. „Димитър 

Бахнев” № 10 по кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед № РД-18-

40/31.08.2005г. на ИД на АК и изменен с ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 320/27.04.21г. 

на кмета на община Исперих, при граници:   имоти с № 24150.501.275; № 24150.501.133 и 

№ 24150.501.131 съгласно АЧОС № 6988 от 29.07.2021г., вписан в Агенцията по 

вписванията с вх. Рег. № 1895 на 02.08.2021 год. 

2. Съгласно чл. 41, ал. 2 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се 

извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 33 080,80 (тридесет и три хиляди 

и осемдесет лева и осемдесет стотинки) лева, която цена е  пазарната оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с доклад от 28.03.2022год. намалена с 20%. 

3. Данъчната оценка на имота  е в размер на 6 755,50 (шест хиляди седемстотин 

петдесет и пет лева и петдесет стотинки) лева,съгласно Удостоверение за данъчна оценка 

№ 6702000253/22.02.2022 год., издадено от отдел „МДТ” при община Разград. 

4. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без 

ДДС. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния търг 

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.  

ІІІ. На основание чл.52, ал.5 т.1 от ЗМСМА и Решение № 341 по Протокол № 42 от 

11.04.2022год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от продажбата 

на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на 

социалната и техническата инфраструктура в с. Духовец, община Исперих. 

  ІV.Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седемдневен 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. 
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ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот № 32874.502.1345 и застроен 

поземлен имот № 32874.502.1392  по кадастралната карта на гр.Исперих на собствениците 

на законно построените сгради в имотите. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

В деловодството на община Исперих е постъпило заявление  с вх. № ОС-

207/10.03.2022г. за закупуване на поземлен имот №32874.502.1345 и поземлен имот 

№32874.502.1392 по кадастралната карта на гр.Исперих. По акта за частна общинска 

собственост № 7155/20.05.2022 год. площта  на имот №32874.502.1345 е 558 кв.м и е с 

начин на трайно ползване  Ниско застрояване. В имота има построена жилищна сграда със 

застроена площ от 110,00 кв.м и второстепенна сграда със застроена площ от 40,00 кв.м, 

собственост на Енис Тунджер Али по нотариален акт № 142, том VI, рег.№ 6205, дело № 

815 от 2007г.  

За поземлен имот № 32874.502.1392 площта е 599 кв.м и е с начин на трайно 

ползване ниско застрояване, в имота има построена жилищна сграда със застроена площ 

от 105,00 кв.м и второстепенна сграда със застроена площ от 20,00 кв.м, собственост на 

наследниците на Тунджер Али Алиосман по нотариален акт № 162, том VI, рег.№ 8697, 

дело № 831 от 2018г.  

   Имотите не са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общинско имущество за 2022год. за продажба. 

   

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и 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 : 

 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2022 година, като включва в раздел V. „Продажба на застроени дворни 

места с ОПС или законно построена в имота  сграда“   т. 10 и т.11 със следното 

съдържание: 

т.10. Поземлен имот № 32874.502.1345 кв.м по кадастралната карта на гр.Исперих с 

площ 558 кв.м – частна общинска собственост с АОС № 7155/20.05.2022г. при прогнозна 

продажна цена в размер на 4 300 лева.   

т.11. Поземлен имот № 32874.502.1392 кв.м по кадастралната карта на гр.Исперих с 

площ 599 кв.м – частна общинска собственост с АОС № 7154/20.05.2022г. при прогнозна 

продажна цена в размер на 4 700 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, 
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управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих във 

връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлени  имоти   да  се проведе процедура 

по продажба на същия с цел:  

  - изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

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 поземлен имот  № 32874.502.1345 (тридесет и две хиляди осемстотин 

седемдесет и четири точка петстотин и две точка хиляда триста четиридесет и пет )  с 

начин на трайно ползване Ниско застрояване, с трайно предназначение на територията 

Урбанизирана   с площ 558 (петстотин петдесет и осем) кв.м по кадастралната карта на 

гр.Исперих, одобрена със Заповед РД 18-20/02.02.2022г. на ИД на АГКК с 

местонахождение на имота гр.Исперих, ул.«Захари Стоянов» № 3, община Исперих, 

област Разград при съседи: имоти №32874.502.1344; 32874.502.9299; 32874.502.1346; 

32874.502.1347; 32874.502.1349 и 32874.502.1348 съгласно АЧОС № 7155 от 20.05.2022г., 

вписан в Агенцията по вписванията на 25.05.2022год., на собственика на законно 

построените сгради в имота Енис Тунджер Али от гр.Исперих, ул. «Захари Стоянов» № 3 

притежаващ  нотариален акт № 142, том VI, рег.№ 6205, дело № 815 от 2007г. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 4 357,00 ( четири хиляди триста 

петдесет и седем) лева, която е справедливата пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  13.06.2022 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 3 228,00 ( три хиляди двеста двадесет и 

осем) лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 6702000668/19.05.2022 г. 

издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

ІІ. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Поземлен имот  № 32874.502.1392 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет 

и четири точка петстотин и две точка хиляда триста деветдесет и две )  с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване, с трайно предназначение на територията Урбанизирана   с 

площ 599 (петстотин деветдесет и девет) кв.м по кадастралната карта на гр.Исперих, 

одобрена със Заповед РД 18-20/02.02.2022г. на ИД на АГКК с местонахождение на имота 

гр.Исперих, ул.«Иван Кръстев» № 46, община Исперих, област Разград при съседи: 

имоти №32874.502.1390; 32874.502.1389; 32874.502.9304; 32874.502.1393; 32874.502.1394 

и 32874.502.1391 съгласно АЧОС № 7154 от 20.05.2022г., вписан в Агенцията по 

вписванията на 25.05.2022год., на собствениците на законно построените сгради в имота – 

наследници на Тунджер Али Алиосман – Зюхтие Сюлейман Алиосман от гр.Исперих, 

ул. «Захари Стоянов» № 3 и Енис Тунджер Али от гр.Исперих, ул. «Захари Стоянов» № 

3, притежаващи  нотариален акт № 162, том VI, рег.№ 8697, дело № 831 от 2018г. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 4 710,00 ( четири хиляди 

седемстотин и десет) лева, която е справедливата пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  13.06.2022 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 3 465,20 ( три хиляди четиристотин 

шестдесет и пет лева и двадесет стотинки) лева, съгласно удостоверение за данъчна 

оценка № 6702000669/19.05.2022 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 
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ІII.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. 

 
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Фераим. 

 

Ридван Джелил – за председател на ПК по «Общинска собственост, земеделие 

и гори» 

На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на 

25.07.2022г. от 16.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

     

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Милев. 

 

Дамян Милев –  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 25.07.2022г. от 

15.00ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 25.07.2022г. от 13.30ч. 

след  разглеждането на докладната записка       
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Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Общинския съветник Енис Али няма да участва в гласуването 

 Въпроси към вносителя. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 28.07.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот № 32874.502.1345 и застроен 

поземлен имот № 32874.502.1392  по кадастралната карта на гр.Исперих на собствениците 

на законно построените сгради в имотите. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ     

 3. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ     

  8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ     

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

13. ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР     

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

16. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П  

23. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  
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24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

25. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П  

26. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ     

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ 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 21 21 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №385 

 

 

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 2022 година, като включва в раздел V. „Продажба на застроени дворни 

места с ОПС или законно построена в имота  сграда“   т. 10 и т.11 със следното 

съдържание: 

т.10. Поземлен имот № 32874.502.1345 кв.м по кадастралната карта на гр.Исперих с 

площ 558 кв.м – частна общинска собственост с АОС № 7155/20.05.2022г. при прогнозна 

продажна цена в размер на 4 300 лева.   

т.11. Поземлен имот № 32874.502.1392 кв.м по кадастралната карта на гр.Исперих с 

площ 599 кв.м – частна общинска собственост с АОС № 7154/20.05.2022г. при прогнозна 

продажна цена в размер на 4 700 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 във 

връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлени  имоти   да  се проведе процедура 

по продажба на същия с цел:  

  - изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    
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1. Застроен поземлен имот  № 32874.502.1345 (тридесет и две хиляди осемстотин 

седемдесет и четири точка петстотин и две точка хиляда триста четиридесет и пет )  с 

начин на трайно ползване Ниско застрояване, с трайно предназначение на територията 

Урбанизирана   с площ 558 (петстотин петдесет и осем) кв.м по кадастралната карта на 

гр.Исперих, одобрена със Заповед РД 18-20/02.02.2022г. на ИД на АГКК с 

местонахождение на имота гр.Исперих, ул.«Захари Стоянов» № 3, община Исперих, 

област Разград при съседи: имоти №32874.502.1344; 32874.502.9299; 32874.502.1346; 

32874.502.1347; 32874.502.1349 и 32874.502.1348 съгласно АЧОС № 7155 от 20.05.2022г., 

вписан в Агенцията по вписванията на 25.05.2022год., на собственика на законно 

построените сгради в имота Енис Тунджер Али от гр.Исперих, ул. «Захари Стоянов» № 3 

притежаващ  нотариален акт № 142, том VI, рег.№ 6205, дело № 815 от 2007г. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 4 357,00 ( четири хиляди триста 

петдесет и седем) лева, която е справедливата пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  13.06.2022 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 3 228,00 ( три хиляди двеста двадесет и 

осем) лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 6702000668/19.05.2022 г. 

издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

ІІ. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Поземлен имот  № 32874.502.1392 (тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет 

и четири точка петстотин и две точка хиляда триста деветдесет и две )  с начин на трайно 

ползване Ниско застрояване, с трайно предназначение на територията Урбанизирана   с 

площ 599 (петстотин деветдесет и девет) кв.м по кадастралната карта на гр.Исперих, 

одобрена със Заповед РД 18-20/02.02.2022г. на ИД на АГКК с местонахождение на имота 

гр.Исперих, ул.«Иван Кръстев» № 46, община Исперих, област Разград при съседи: 

имоти №32874.502.1390; 32874.502.1389; 32874.502.9304; 32874.502.1393; 32874.502.1394 

и 32874.502.1391 съгласно АЧОС № 7154 от 20.05.2022г., вписан в Агенцията по 

вписванията на 25.05.2022год., на собствениците на законно построените сгради в имота – 

наследници на Тунджер Али Алиосман – Зюхтие Сюлейман Алиосман от гр.Исперих, 

ул. «Захари Стоянов» № 3 и Енис Тунджер Али от гр.Исперих, ул. «Захари Стоянов» № 

3, притежаващи  нотариален акт № 162, том VI, рег.№ 8697, дело № 831 от 2018г. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 4 710,00 ( четири хиляди 

седемстотин и десет) лева, която е справедливата пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с доклад от  13.06.2022 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 3 465,20 ( три хиляди четиристотин 

шестдесет и пет лева и двадесет стотинки) лева, съгласно удостоверение за данъчна 

оценка № 6702000669/19.05.2022 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

  

ІII.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. 
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ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот №24150.501.41 по кадастралната 

карта на с.Духовец на собственика на законно построените сгради в имота. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих 

Уважаеми общински съветници, 

В деловодството на община Исперих е постъпило заявление  с вх. № ОС-

306/03.05.2022г. за закупуване на поземлен имот №24150.501.41 по кадастралната карта на 

с.Духовец. По акта за частна общинска собственост № 7159/30.05.2022 год. площта  на 

имота е 957 кв.м и е с начин на трайно ползване  Ниско застрояване. В имота има 

построени две жилищни сгради с обща застроена площ от 109,00 кв.м и две 

селскостопански сгради с обща застроена площ от 88,00 кв.м, собственост на Ридван 

Ахмед Мустафа по нотариален акт № 19, том V, рег.№ 5684, дело № 574 от 2021г.  

    Съгласно Чл.35, ал.3, от Закона за общинската собственост  „Продажба на земя - 

частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се 

извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 

8, ал. 2.“ 

Имотът не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общинско имущество за 2022год. за продажба. 

   

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и 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 : 

 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2022 година, като включва в раздел V. „Продажба на застроени дворни 

места с ОПС или законно построена в имота  сграда“   т. 9 със следното съдържание: 

т.9. Поземлен имот № 24150.501.41 кв.м по кадастралната карта на с.Духовец с площ 

957 кв.м – частна общинска собственост с АОС № 7159/30.05.2022г. при прогнозна 

продажна цена в размер на 3 000 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 във 

връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлен  имот   да  се проведе процедура по 

продажба на същия с цел:  

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB8_%D0%B0%D0%BB2');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB8_%D0%B0%D0%BB2');
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  - изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Поземлен имот  № 24150.501.41 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет точка 

петстотин и едно точка четиридесет и едно)  с начин на трайно ползване Ниско 

застрояване, с трайно предназначение на територията Урбанизирана   с площ 957 

(деветстотин петдесет и седем) кв.м по кадастралната карта на с.Духовец, одобрена със 

Заповед РД 18-40/31.08.2005г. на ИД на АК с местонахождение на имота с.Духовец, 

ул.«Н.Й.Вапцаров» № 36, община Исперих, област Разград при съседи: имоти 

№24150.501.30; 24150.501.43; 24150.501.42 и 24150.501.61 съгласно АЧОС № 7159 от 

30.05.2022г., вписан в Агенцията по вписванията на 31.05.2022год., на собственика на 

законно построените сгради в имота Ридван Ахмед Мустафа от с.Климент, ул. «Васил 

Левски» № 1 притежаващ  нотариален акт № 19, том V, рег.№ 5684, дело № 574 от 2021г. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 3 007,00 ( три хиляди и седем) 

лева, която е справедливата пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител 

с доклад от  13.06.2022 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 182,00 ( две хиляди сто осемдесет и 

два) лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 6702000685/23.05.2022 г. издадено 

от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

             ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 341 по Протокол № 42 от 

11.04.2022год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  продажбата 

на поземления имот да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ 

ремонт на социалната и техническата инфраструктура  в с.Духовец, община Исперих.  

ІII.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. 

 
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Фераим. 

 

Ридван Джелил – за председател на ПК по «Общинска собственост, земеделие 

и гори» 

На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на 

25.07.2022г. от 16.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

     

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 
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Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Милев. 

 

Дамян Милев –  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 25.07.2022г. от 

15.00ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 25.07.2022г. от 13.30ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Становище на кмета на кметство с.  Духовец. 

 

Айнур Али – кмет на кметство с. Духовец. 

Нямам възражение. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Испери 

 Въпроси към вносителя. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 28.07.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на застроен поземлен имот №24150.501.41 по кадастралната 

карта на с.Духовец на собственика на законно построените сгради в имота. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ     

 3. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ     

  8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

13. ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР     

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

16. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П  

23. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

25. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П  

26. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ     

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ 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 22 22 0 0 
 



193 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №386 

 

 

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 2022 година, като включва в раздел V. „Продажба на застроени дворни 

места с ОПС или законно построена в имота  сграда“   т. 9 със следното съдържание: 

т.9. Поземлен имот № 24150.501.41 кв.м по кадастралната карта на с.Духовец с площ 

957 кв.м – частна общинска собственост с АОС № 7159/30.05.2022г. при прогнозна 

продажна цена в размер на 3 000 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 във 

връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлен  имот   да  се проведе процедура по 

продажба на същия с цел:  

  - изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Поземлен имот  № 24150.501.41 (двадесет и четири хиляди сто и петдесет точка 

петстотин и едно точка четиридесет и едно)  с начин на трайно ползване Ниско 

застрояване, с трайно предназначение на територията Урбанизирана   с площ 957 

(деветстотин петдесет и седем) кв.м по кадастралната карта на с.Духовец, одобрена със 

Заповед РД 18-40/31.08.2005г. на ИД на АК с местонахождение на имота с.Духовец, 

ул.«Н.Й.Вапцаров» № 36, община Исперих, област Разград при съседи: имоти 

№24150.501.30; 24150.501.43; 24150.501.42 и 24150.501.61 съгласно АЧОС № 7159 от 

30.05.2022г., вписан в Агенцията по вписванията на 31.05.2022год., на собственика на 

законно построените сгради в имота Ридван Ахмед Мустафа от с.Климент, ул. «Васил 

Левски» № 1 притежаващ  нотариален акт № 19, том V, рег.№ 5684, дело № 574 от 2021г. 

2. Продажбата да се извърши при цена в размер на 3 007,00 ( три хиляди и седем) 

лева, която е справедливата пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител 

с доклад от  13.06.2022 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 182,00 ( две хиляди сто осемдесет и 

два) лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка № 6702000685/23.05.2022 г. издадено 

от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 
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             ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 341 по Протокол № 42 от 

11.04.2022год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  продажбата 

на поземления имот да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ 

ремонт на социалната и техническата инфраструктура  в с.Духовец, община Исперих.  

ІII.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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на поземлен имот № 07452.501.42 с площ 1926 кв.м, ведно с 

построената в имота сграда  и на незастроен поземлен имот № 07452.501.201 по 

кадастралната карта на  с. Бърдоква, община Исперих, област Разград 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлени имоти в с.Бърдоква   

предлагаме проект за решение на Общински съвет - Исперих за продажба на  застроен 

поземлен имот № 07452.501.42, ведно с построената в имота двуетажна масивна сграда и 

на незастроен поземлен имот № 07452.501.201 по кадастралната карта на с.Бърдоква. И 

двата имота са частна общинска собственост с изготвени актуални данъчни и пазарни 

оценки.   

  И двата имота не са включени в Годишната програма за управление и 

разпореждане с общинско имущество за 2022год. за продажба.  

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет – Исперих да обсъди и 

приеме следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

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.Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2022 год., като включва в раздел II. „Продажба на дворни места с 

построените в тях жилищни  сгради“      т. 2 със следното съдържание: 
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т.2. Застроен поземлен имот № 07452.501.42 с площ 1926 кв.м, ведно с построената в 

имота масивна двуетажна сграда по кадастралната карта на с.Бърдоква– частна общинска 

собственост с АОС № 7160/08.06.2022г. при прогнозна продажна цена в размер на 48 800 

лева.   

2. Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2022 год., като включва в раздел III. „Продажба на незастроени дворни 

места  “   т. 15 със следното съдържание: 

т.15. Незастроен поземлен имот № 07452.501.201 с площ 2856 кв.м по кадастралната 

карта на с.Бърдоква – частна общинска собственост с АОС № 7161/08.06.2022г. при 

прогнозна продажна цена в размер на 8 400 лева.   

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от Закона 

за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41  от Наредба № 27 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 

съвет Исперих да  се проведе процедура по продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти – 

частна общинска собственост, както следва:    

1.1. Поземлен имот № 07452.501.42 (седем хиляди четиристотин петдесет и две   

точка петстотин и едно точка четиридесет и две) с начин на трайно ползване Ниско 

застрояване и предназначение на територията Урбанизирана, с площ 1 926 (хиляда 

деветстотин двадесет и шест) кв.м., ведно с построената в имота масивна двуетажна 

сграда № 07452.501.42.1 със застроена площ  292 (двеста деветдесет и два) кв.м. с начин 

на   предназначение – жилищна сграда-многофамилна, с местонахождение с. Бърдоква, 

община Исперих, ул. „Хан Крум” № 12 по кадастралната карта на селото, одобрена със 

Заповед № РД-18-102/07.12.2021г. на ИД на АК и изменен с ПУП-ПР, одобрен със 

Заповед № 245/31.03.22г. на кмета на община Исперих, при граници:   имоти с № 

07452.501.190; № 07452.501.41; № 07452.501.201 и № 07452.501.200, съгласно АЧОС № 

7160 от 08.06.2022г., вписан в Агенцията по вписванията с вх. Рег. № 1459 на 09.06.2022 

год. 

1.2. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се 

извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 48 879,00 (четиридесет и осем 

хиляди осемстотин седемдесет и девет ) лева, съгласно пазарната оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с доклад от 20.06.2022год. 

1.3. Данъчната оценка на имота  е в размер на 12 430,90 (дванадесет хиляди 

четиристотин и тридесет лева и деветдесет стотинки) лева,съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка № 6702000730/03.06.2022 год., издадено от отдел „МДТ” при община 

Разград. 

 

2.1. Незастроен поземлен имот № 07452.501.201 (седем хиляди четиристотин 

петдесет и две   точка петстотин и едно точка двеста и едно) с начин на трайно ползване 

Ниско застрояване и предназначение на територията Урбанизирана, с площ  

2 856 (две хиляди осемстотин петдесет и шест) кв.м, с местонахождение с. Бърдоква, 

община Исперих, ул. „Бузлуджа” № 14 по кадастралната карта на селото, одобрена със 

Заповед № РД-18-102/07.12.2021г. на ИД на АК и изменен с ПУП-ПР, одобрен със 
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Заповед № 244/31.03.22г. на кмета на община Исперих, при граници:   имоти с № 

07452.501.41; № 07452.501.193; № 07452.501.40; № 07452.501.36; № 07452.501.191; № 

07452.501.200 и № 07452.501.42, съгласно АЧОС № 7161 от 08.06.2022г., вписан в 

Агенцията по вписванията с вх. Рег. № 1458 на 09.06.2022 год. 

2.2. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се 

извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 8 466,00 (осем хиляди 

четиристотин шестдесет и шест ) лева, съгласно пазарната оценка на имота, определена от 

независим лицензиран оценител с доклад от 20.06.2022год. 

 

2.3. Данъчната оценка на имота  е в размер на 5 963,30 (пет хиляди деветстотин 

шестдесет и три лева и тридесет стотинки) лева,съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6702000731/03.06.2022 год., издадено от отдел „МДТ” при община Разград. 

 

3. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без 

ДДС. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния търг 

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.  

ІІІ. На основание чл.52, ал.5 т.1 от ЗМСМА и Решение № 341 по Протокол № 42 от 

11.04.2022год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от продажбата 

на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на 

социалната и техническата инфраструктура в с. Бърдоква, община Исперих. 

  ІV.Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седемдневен 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. 

 
 Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Фераим. 

 

Ридван Джелил – за председател на ПК по «Общинска собственост, земеделие 

и гори» 

На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на 

25.07.2022г. от 16.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

     

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Милев. 

 

Дамян Милев –  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 25.07.2022г. от 

15.00ч. след  разглеждането на докладната записка       
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Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 25.07.2022г. от 13.30ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Становище на кмета на кметство с. Бърдоква. 

 

Айше Мустаяфа - кмет на кметство с. Бърдоква 

Нямам възражение. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

 Въпроси към вносителя. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 28.07.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на поземлен имот № 07452.501.42 с площ 1926 кв.м, ведно с 

построената в имота сграда  и на незастроен поземлен имот № 07452.501.201 по 

кадастралната карта на  с. Бърдоква, община Исперих, област Разград 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ     

 3. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ     

  8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

13. ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР     

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

16. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П  

23. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

25. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П  

26. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ     

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ 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 22 22 0 0 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №387 

 

 

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.Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2022 год., като включва в раздел II. „Продажба на дворни места с 

построените в тях жилищни  сгради“      т. 2 със следното съдържание: 

т.2. Застроен поземлен имот № 07452.501.42 с площ 1926 кв.м, ведно с построената в 

имота масивна двуетажна сграда по кадастралната карта на с.Бърдоква– частна общинска 

собственост с АОС № 7160/08.06.2022г. при прогнозна продажна цена в размер на 48 800 

лева.   

2. Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2022 год., като включва в раздел III. „Продажба на незастроени дворни 

места  “   т. 15 със следното съдържание: 

т.15. Незастроен поземлен имот № 07452.501.201 с площ 2856 кв.м по кадастралната 

карта на с.Бърдоква – частна общинска собственост с АОС № 7161/08.06.2022г. при 

прогнозна продажна цена в размер на 8 400 лева.   

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от Закона 

за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41  от Наредба № 27 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 

съвет Исперих да  се проведе процедура по продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти – 

частна общинска собственост, както следва:    

1.1. Поземлен имот № 07452.501.42 (седем хиляди четиристотин петдесет и две   

точка петстотин и едно точка четиридесет и две) с начин на трайно ползване Ниско 

застрояване и предназначение на територията Урбанизирана, с площ 1 926 (хиляда 

деветстотин двадесет и шест) кв.м., ведно с построената в имота масивна двуетажна 

сграда № 07452.501.42.1 със застроена площ  292 (двеста деветдесет и два) кв.м. с начин 

на   предназначение – жилищна сграда-многофамилна, с местонахождение с. Бърдоква, 

община Исперих, ул. „Хан Крум” № 12 по кадастралната карта на селото, одобрена със 

Заповед № РД-18-102/07.12.2021г. на ИД на АК и изменен с ПУП-ПР, одобрен със 

Заповед № 245/31.03.22г. на кмета на община Исперих, при граници:   имоти с № 

07452.501.190; № 07452.501.41; № 07452.501.201 и № 07452.501.200, съгласно АЧОС № 

7160 от 08.06.2022г., вписан в Агенцията по вписванията с вх. Рег. № 1459 на 09.06.2022 

год. 

1.2. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се 
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извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 48 879,00 (четиридесет и осем 

хиляди осемстотин седемдесет и девет ) лева, съгласно пазарната оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с доклад от 20.06.2022год. 

1.3. Данъчната оценка на имота  е в размер на 12 430,90 (дванадесет хиляди 

четиристотин и тридесет лева и деветдесет стотинки) лева,съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка № 6702000730/03.06.2022 год., издадено от отдел „МДТ” при община 

Разград. 

 

2.1. Незастроен поземлен имот № 07452.501.201 (седем хиляди четиристотин 

петдесет и две   точка петстотин и едно точка двеста и едно) с начин на трайно ползване 

Ниско застрояване и предназначение на територията Урбанизирана, с площ  

2 856 (две хиляди осемстотин петдесет и шест) кв.м, с местонахождение с. Бърдоква, 

община Исперих, ул. „Бузлуджа” № 14 по кадастралната карта на селото, одобрена със 

Заповед № РД-18-102/07.12.2021г. на ИД на АК и изменен с ПУП-ПР, одобрен със 

Заповед № 244/31.03.22г. на кмета на община Исперих, при граници:   имоти с № 

07452.501.41; № 07452.501.193; № 07452.501.40; № 07452.501.36; № 07452.501.191; № 

07452.501.200 и № 07452.501.42, съгласно АЧОС № 7161 от 08.06.2022г., вписан в 

Агенцията по вписванията с вх. Рег. № 1458 на 09.06.2022 год. 

2.2. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Наредба №27 на ОбС- Исперих продажбата да се 

извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 8 466,00 (осем хиляди 

четиристотин шестдесет и шест ) лева, съгласно пазарната оценка на имота, определена от 

независим лицензиран оценител с доклад от 20.06.2022год. 

 

2.3. Данъчната оценка на имота  е в размер на 5 963,30 (пет хиляди деветстотин 

шестдесет и три лева и тридесет стотинки) лева,съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка № 6702000731/03.06.2022 год., издадено от отдел „МДТ” при община Разград. 

 

3. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без 

ДДС. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да определи условията на публичния търг 

и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение.  

ІІІ. На основание чл.52, ал.5 т.1 от ЗМСМА и Решение № 341 по Протокол № 42 от 

11.04.2022год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от продажбата 

на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на 

социалната и техническата инфраструктура в с. Бърдоква, община Исперих. 

  ІV.Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седемдневен 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. 
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ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Отдаване под наем  на поземлен имот № 24116.8.90 по кадастралната 

карта на с.Лудогорци, община Исперих, област Разград 

 

Бейти Бекир -. Председател на Общински съвет Исперих 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Поземлен имот № 24116.8.90 с начин на трайно ползване друг вид земеделска земя, 

с трайно предназначение на територията Земеделска с площ 20 304 кв.м с 

местонахождение с.Лудогорци, местност „Дара бостан“ по кадастралната карта на селото е 

частна общинска собственост с Акт № 7169 от 30.06.2022год. Имотът е предоставен на 

община Исперих с Решение № 9994Л от 18.02.1998год. 

  

Предложението ни е поземлен имот № 24116.8.90 да се  отдаде под наем за срок от 

5 години. 

Във връзка с горе  изложеното, предлагам Общински съвет Исперих да обсъди и 

приеме следното 

             Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4  от Наредба № 28  за 

управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на 

Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на имоти от Общински поземлен фонд; 

 

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 следният поземлен имот: 

1.Поземлен имот № 24116.8.90 (двадесет и четири хиляди сто и шестнадесет точка 

осем точка деветдесет) по кадастралната карта на с.Лудогорци, находящ се в с.Лудогорци, 

община Исперих, местност „Дара бостан“, с начин на трайно ползване  друг вид 

земеделска земя  и с трайно предназначение на територията Земеделска с площ 20 304 

(двадесет хиляди триста и четири) кв.м,   при граници на имота: имоти  с № 24116.8.5; 

№ 24116.503.52 и № 24116.503.53, съгласно Акт № 7169 от 30.06.2022г. за частна 

общинска собственост.   

 

ІІ.  Определя начална тръжна годишна наемна цена в размер на 55 (петдесет и пет) 

лева на декар, съгласно Приложение №1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС Исперих 

или за целия имот в размер на 1 117,00 (хиляда сто и седемнадесет) лева годишен наем. 

 

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

ДДС. 

ІV.На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 341 по Протокол № 42 от 

11.04.2022год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от наема на 

земеделски земи да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 

с.Лудогорци, община Исперих. 
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V. Възлага на  Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга  и 

сключи договор за наем.     

 

VI.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. 

  

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Фераим. 

 

Ридван Джелил – за председател на ПК по «Общинска собственост, земеделие 

и гори» 

На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на 

25.07.2022г. от 16.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

     

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Милев. 

 

Дамян Милев –  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 25.07.2022г. от 

15.00ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 25.07.2022г. от 13.30ч. 

след  разглеждането на докладната записка       
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Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Становище на кмета на кметство с. Лудогорци. 

 

Муамер Алимет на кметство с. Лудогорци. 

Нямам възражения. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

 Въпроси към вносителя. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване. 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 28.07.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Отдаване под наем  на поземлен имот № 24116.8.90 по кадастралната 

карта на с.Лудогорци, община Исперих, област Разград 

 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ     

 3. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ     

  8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

13. ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН За    П  
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14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР     

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

16. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П  

23. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

25. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П  

26. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ     

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ 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 22 22 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №388 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4  от Наредба № 28  за 

управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на 

Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на имоти от Общински поземлен фонд; 

 

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 следният поземлен имот: 

1.Поземлен имот № 24116.8.90 (двадесет и четири хиляди сто и шестнадесет точка 

осем точка деветдесет) по кадастралната карта на с.Лудогорци, находящ се в с.Лудогорци, 

община Исперих, местност „Дара бостан“, с начин на трайно ползване  друг вид 

земеделска земя  и с трайно предназначение на територията Земеделска с площ 20 304 

(двадесет хиляди триста и четири) кв.м,   при граници на имота: имоти  с № 24116.8.5; 

№ 24116.503.52 и № 24116.503.53, съгласно Акт № 7169 от 30.06.2022г. за частна 

общинска собственост.   

 

ІІ.  Определя начална тръжна годишна наемна цена в размер на 55 (петдесет и пет) 

лева на декар, съгласно Приложение №1 по чл.5, ал.4 от Наредба № 28 на ОбС Исперих 

или за целия имот в размер на 1 117,00 (хиляда сто и седемнадесет) лева годишен наем. 
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ІІІ.Определя цена на тръжните документи в размер на 20,00 (двадесет) лева без 

ДДС. 

ІV.На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 341 по Протокол № 42 от 

11.04.2022год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от наема на 

земеделски земи да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 

с.Лудогорци, община Исперих. 

 

V. Възлага на  Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга  и 

сключи договор за наем.     

 

VI.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 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на  незастроени поземлени имоти, находящи  се в с. Подайва, 

община Исперих, област Разград   

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Във връзка с постъпило заявление в общинската администрация за закупуване  на 

незастроени поземлени имоти, находящи се в с.Подайва, предлагам проект за решениe на 

Общински съвет Исперих за продажба му. 

  

  Имотите не са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2022 год. за продажба.  

        

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и приеме 

следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

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 : 
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Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2022 година, като включва в раздел II. „Продажба на незастроени дворни 

места  “   т. 15 ,т16 и т.17 със следното съдържание: 

т.15. Поземлен имот № 56945.503.228 с площ 524 кв.м по кадастралната карта на 

с.Подайва – частна общинска собственост с АОС № 4761 от 29.12.2010год. при прогнозна 

продажна цена в размер на 1900 лева. 

т.16. Поземлен имот № 56945.503.229 с площ 524 кв.м по кадастралната карта на 

с.Подайва – частна общинска собственост с АОС № 4762 от 29.12.2010год. при прогнозна 

продажна цена в размер на 1700 лева. 

т.17. Поземлен имот № 56945.501.387 с площ 1009 кв.м по кадастралната карта на 

с.Подайва – частна общинска собственост с АОС № 7152 от 10.05.2022год. при прогнозна 

продажна цена в размер на 3200 лева. 

  

 

 

   

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от Закона 

за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41  от Наредба № 27 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 

съвет Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлени  имоти  да  се 

проведе процедура по продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 

поземлени  имоти – частна общинска собственост, както следва:    

1.1. Поземлен имот  №56945.503.228 (петдесет и шест хиляди деветстотин 

четиридесет и пет точка петстотин и три точка двеста двадесет и осем) с начин на трайно 

ползване ниско застрояване с площ 524 (петстотин двадесет и четири) кв.м по 

кадастралната карта на с.Подайва, одобрена със Заповед РД-18-24/02.02.2022г. на ИД на 

АГКК, с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Волга » № 26, община Исперих, 

област Разград при граници и съседи: имоти с № 56945.503.227; № 56945.503.688; № 

56945.503.229  и № 56945.503.727, съгласно АЧОС № 4761 от 29.12.2010г. и скица №15-

553132-23.05.2022г. на АГКК. По предходния регулационния план на с.Подайва   имотът 

представлява УПИ XI от квартал 52.    

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

1 960,30 (хиляда деветстотин и шестдесет лева и тридесет стотинки) лева, която е 

данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000706/30.05.2022 

год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих. 

1.3. Пазарната оценка е в размер на 1 746,00 (хиляда седемстотин четиридесет и 

шест) лева, съгласно доклад, изготвен от независим лицензиран оценител на 13.06.2022 

година.  

 

2.1. Поземлен имот  №56945.503.229 (петдесет и шест хиляди деветстотин 

четиридесет и пет точка петстотин и три точка двеста двадесет и девет) с начин на трайно 

ползване ниско застрояване с площ 524 (петстотин двадесет и четири) кв.м по 

кадастралната карта на с.Подайва, одобрена със Заповед РД-18-24/02.02.2022г. на ИД на 
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АГКК, с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Волга » № 28, община Исперих, 

област Разград при граници и съседи: имоти с № 56945.503.228; № 56945.503.688; № 

56945.503.230  и № 56945.503.727, съгласно АЧОС № 4762 от 29.12.2010г. и скица №15-

553134-23.05.2022г. на АГКК. По предходния регулационния план на с.Подайва   имотът 

представлява УПИ XII от квартал 52.    

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

1 960,30 (хиляда деветстотин и шестдесет лева и тридесет стотинки) лева, която е 

данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000705/30.05.2022 

год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих. 

2.3. Пазарната оценка е в размер на 1 746,00 (хиляда седемстотин четиридесет и 

шест) лева, съгласно доклад, изготвен от независим лицензиран оценител на 13.06.2022 

година.  

 

  

 

3.1. Поземлен имот  №56945.501.387 (петдесет и шест хиляди деветстотин 

четиридесет и пет точка петстотин и едно точка триста осемдесет и седем) с начин на 

трайно ползване ниско застрояване с площ 1009 (хиляда и девет) кв.м по кадастралната 

карта на с.Подайва, одобрена със Заповед РД-18-24/02.02.2022г. на ИД на АГКК, с 

местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Гео Милев » № 13, община Исперих, област 

Разград при граници и съседи: имоти с № 56945.501.388; № 56945.501.386; № 

56945.501.46; № 56945.501.383; № 56945.501.382; № 56945.501.381  и № 56945.501.723, 

съгласно АЧОС № 7152 от 10.05.2022г. и скица №15-553130-23.05.2022г. на АГКК. По 

предходния регулационния план на с.Подайва имотът представлява УПИ X от квартал 45.    

3.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

3 774,70 (три хиляди седемстотин седемдесет и четири лева и седемдесет стотинки) лева, 

която е данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000618/05.05.2022 год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих. 

3.3. Пазарната оценка е в размер на 3 215,00 (три хиляди двеста и петнадесет) лева, 

съгласно доклад, изготвен от независим лицензиран оценител на 13.06.2022 година.  

  

4. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без 

ДДС. 

 

ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  продажбата 

на имотите да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт 

на социалната и техническата инфраструктура в с.Подайва, община Исперих. 

 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да 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 седемдневен 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. 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Фераим. 

 

Ридван Джелил – за  председател на ПК по «Общинска собственост, земеделие 

и гори» 

На заседание на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ проведено на 

25.07.2022г. от 16.00ч. след  разглеждането на докладната записка    

     

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Общинска собственост, земеделие и гори“ – докладната 

записка да бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Милев. 

 

Дамян Милев –  председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание на ПК по „Законност и обществен ред“ проведено на 25.07.2022г. от 

15.00ч. след  разглеждането на докладната записка       

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 5 5 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Законност и обществен ред“ – докладната записка да бъде 

внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Заповядайте г-н Хюсеин. 

 

Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Финанси и бюджет» 

На заседание на ПК по „ Финанси и бюджет“ проведено на 25.07.2022г. от 13.30ч. 

след  разглеждането на докладната записка       

  

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Финанси и бюджет“ – докладната записка да бъде внесена за 

разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Моля, становището на кмета на кметство с. Подайва. 

 

Заид Кадир – кмет на кметство с. Подайва. 

Кмета на кметство с. Подайва е представител писменно възражение да отпадне т. 15, 

а именно 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2022 година, като включва в раздел II. „Продажба на незастроени дворни 

места  “   т. 15 Поземлен имот № 56945.503.228 с площ 524 кв.м по кадастралната карта 

на с.Подайва – частна общинска собственост с АОС № 4761 от 29.12.2010год. при 

прогнозна продажна цена в размер на 1900 лева. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Заповядайте г-н Кмет. 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Вземайки впредвид становището на кмета на кметство с. Подайва предлагам 

поземлен имот № 56945.503.228 с площ 524 кв.м по кадастралната карта на с.Подайва – 

частна общинска собственост с АОС № 4761 от 29.12.2010год. при прогнозна продажна 

цена в размер на 1900 лева да отпадне. 

Предлагам следното проекто решение: 

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 2022 година, като включва в раздел II. „Продажба на незастроени дворни 

места  “   т16 и т.17 със следното съдържание: 

т.16. Поземлен имот № 56945.503.229 с площ 524 кв.м по кадастралната карта на 

с.Подайва – частна общинска собственост с АОС № 4762 от 29.12.2010год. при прогнозна 

продажна цена в размер на 1700 лева. 

т.17. Поземлен имот № 56945.501.387 с площ 1009 кв.м по кадастралната карта на 

с.Подайва – частна общинска собственост с АОС № 7152 от 10.05.2022год. при прогнозна 

продажна цена в размер на 3200 лева. 

  

 

 

   

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от Закона 

за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41  от Наредба № 27 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 

съвет Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлени  имоти  да  се 

проведе процедура по продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 

поземлени  имоти – частна общинска собственост, както следва:    

1.1. Поземлен имот  №56945.503.228 (петдесет и шест хиляди деветстотин 

четиридесет и пет точка петстотин и три точка двеста двадесет и осем) с начин на трайно 

ползване ниско застрояване с площ 524 (петстотин двадесет и четири) кв.м по 

кадастралната карта на с.Подайва, одобрена със Заповед РД-18-24/02.02.2022г. на ИД на 

АГКК, с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Волга » № 26, община Исперих, 

област Разград при граници и съседи: имоти с № 56945.503.227; № 56945.503.688; № 

56945.503.229  и № 56945.503.727, съгласно АЧОС № 4761 от 29.12.2010г. и скица №15-

553132-23.05.2022г. на АГКК. По предходния регулационния план на с.Подайва   имотът 

представлява УПИ XI от квартал 52.    

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

1 960,30 (хиляда деветстотин и шестдесет лева и тридесет стотинки) лева, която е 

данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000706/30.05.2022 

год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих. 

1.3. Пазарната оценка е в размер на 1 746,00 (хиляда седемстотин четиридесет и 

шест) лева, съгласно доклад, изготвен от независим лицензиран оценител на 13.06.2022 

година.  

 

2.1. Поземлен имот  №56945.503.229 (петдесет и шест хиляди деветстотин 

четиридесет и пет точка петстотин и три точка двеста двадесет и девет) с начин на трайно 

ползване ниско застрояване с площ 524 (петстотин двадесет и четири) кв.м по 

кадастралната карта на с.Подайва, одобрена със Заповед РД-18-24/02.02.2022г. на ИД на 

АГКК, с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Волга » № 28, община Исперих, 

област Разград при граници и съседи: имоти с № 56945.503.228; № 56945.503.688; № 

56945.503.230  и № 56945.503.727, съгласно АЧОС № 4762 от 29.12.2010г. и скица №15-

553134-23.05.2022г. на АГКК. По предходния регулационния план на с.Подайва   имотът 

представлява УПИ XII от квартал 52.    

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

1 960,30 (хиляда деветстотин и шестдесет лева и тридесет стотинки) лева, която е 

данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000705/30.05.2022 

год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих. 

2.3. Пазарната оценка е в размер на 1 746,00 (хиляда седемстотин четиридесет и 

шест) лева, съгласно доклад, изготвен от независим лицензиран оценител на 13.06.2022 

година.  

 

3. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без 

ДДС. 

 

ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  продажбата 

на имотите да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт 

на социалната и техническата инфраструктура в с.Подайва, община Исперих. 

 

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

  ІV. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 
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Областния Управител на Област Разград в седемдневен 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. 

 
Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

 Има ли възражения по проекта за решение предложен от Кмета на общината. 

 Няма. 

 Преминаваме към гласуване на предложения проект за решение. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2019-2023 /г. 

 

 Редовно заседание на 28.07.2022 г. от 17.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: Продажба на  незастроени поземлени имоти, находящи  се в с. Подайва, 

община Исперих, област Разград   

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за”       „ против”      „въздържал се” 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АХМЕД ЮМЕР ХАКЪ     

 3. БЕЙТИ МЮМЮН БЕКИР За    П  

 4. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 5. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

 6. ДАМЯН ВАСИЛЕВ МИЛЕВ За    П  

 7. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ     

  8. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА     

 9. ЕМИН ШАБАН ЕМИН За    П  

10. ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ За    П  

11 ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР   Въздържал се П  

12. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД     

13. ИЛМАЗ ХАЙРИ ХЮСМЕН За    П  

14. НЕЖДА НЕДЖАТ СААР     

15. НЕХРИН ИСУФ ЯШАР За    П  

16. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

17. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

18. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

19. САЛИ БАКИ НАЗИФ За    П  

20. СЕВГИН ДЖЕВАТ ХАЛИЛ За    П  

21. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

22. ТАНЕР САЛИ ЗАКИР За    П  

23. ТУРГАЙ НАЗИФ НУРИ За    П  

24. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

25. ФЕРАЙ АХМЕДОВА САБИТ За    П  

26. ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД За    П  

27. ХРИСТО ЙОРДАНОВ АРГИЛОВ     

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ЮНУЗ АХМЕД ХАККЪ 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 22 21 0 1 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №389 

 

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 2022 година, като включва в раздел II. „Продажба на незастроени дворни 

места  “   т16 и т.17 със следното съдържание: 

т.16. Поземлен имот № 56945.503.229 с площ 524 кв.м по кадастралната карта на 

с.Подайва – частна общинска собственост с АОС № 4762 от 29.12.2010год. при прогнозна 

продажна цена в размер на 1700 лева. 

т.17. Поземлен имот № 56945.501.387 с площ 1009 кв.м по кадастралната карта на 

с.Подайва – частна общинска собственост с АОС № 7152 от 10.05.2022год. при прогнозна 

продажна цена в размер на 3200 лева. 

  

 

 

   

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, от Закона 

за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41  от Наредба № 27 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 

съвет Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлени  имоти  да  се 

проведе процедура по продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2022 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните 

поземлени  имоти – частна общинска собственост, както следва:    

1.1. Поземлен имот  №56945.503.228 (петдесет и шест хиляди деветстотин 

четиридесет и пет точка петстотин и три точка двеста двадесет и осем) с начин на трайно 

ползване ниско застрояване с площ 524 (петстотин двадесет и четири) кв.м по 

кадастралната карта на с.Подайва, одобрена със Заповед РД-18-24/02.02.2022г. на ИД на 

АГКК, с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Волга » № 26, община Исперих, 
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област Разград при граници и съседи: имоти с № 56945.503.227; № 56945.503.688; № 

56945.503.229  и № 56945.503.727, съгласно АЧОС № 4761 от 29.12.2010г. и скица №15-

553132-23.05.2022г. на АГКК. По предходния регулационния план на с.Подайва   имотът 

представлява УПИ XI от квартал 52.    

1.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

1 960,30 (хиляда деветстотин и шестдесет лева и тридесет стотинки) лева, която е 

данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000706/30.05.2022 

год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих. 

1.3. Пазарната оценка е в размер на 1 746,00 (хиляда седемстотин четиридесет и 

шест) лева, съгласно доклад, изготвен от независим лицензиран оценител на 13.06.2022 

година.  

 

2.1. Поземлен имот  №56945.503.229 (петдесет и шест хиляди деветстотин 

четиридесет и пет точка петстотин и три точка двеста двадесет и девет) с начин на трайно 

ползване ниско застрояване с площ 524 (петстотин двадесет и четири) кв.м по 

кадастралната карта на с.Подайва, одобрена със Заповед РД-18-24/02.02.2022г. на ИД на 

АГКК, с местонахождение на имота с.Подайва, ул. «Волга » № 28, община Исперих, 

област Разград при граници и съседи: имоти с № 56945.503.228; № 56945.503.688; № 

56945.503.230  и № 56945.503.727, съгласно АЧОС № 4762 от 29.12.2010г. и скица №15-

553134-23.05.2022г. на АГКК. По предходния регулационния план на с.Подайва   имотът 

представлява УПИ XII от квартал 52.    

2.2. Продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на  

1 960,30 (хиляда деветстотин и шестдесет лева и тридесет стотинки) лева, която е 

данъчната оценка, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000705/30.05.2022 

год., издадена от отдел „МДТ” при община Исперих. 

2.3. Пазарната оценка е в размер на 1 746,00 (хиляда седемстотин четиридесет и 

шест) лева, съгласно доклад, изготвен от независим лицензиран оценител на 13.06.2022 

година.  

 

 

3. Определям цена на тръжни документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева без 

ДДС. 

 

ІІ. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  продажбата 

на имотите да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт 

на социалната и техническата инфраструктура в с.Подайва, община Исперих. 

 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да 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 седемдневен 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. 
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ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Относно: : Разкриване на нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни 

лица с тежки множествени увреждания“, делегирана от държавата дейност, считано от 

03.11.2022 г.  

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Шукри 

 

Белгин Шукри – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Община Исперих за периода от 02.07.2020 г. до 02.11.2022 г. изпълнява Проект № 

BG05M9OP001-2.061-0003 „Разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания и 

техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в гр. Исперих“ по 

процедура BG05M9OP001-2.061 – „Подкрепа за лицата с увреждания“ - Компонент 2, по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“,  съфинансирана от 

Европейския социален фонд.  

        В изпълнение на проектните дейности след цялостен ремонт и преоборудване на 

бивша училищна сграда се създаде Център за подкрепа на лица с увреждания и техните 

семейства, включително с тежки множествени увреждания, който осигурява комплекс от 

интегрирани здравно-социални услуги за лица с различни форми на увреждания 

(физически, сензорни и умствени) на възраст над 18 години.  

       Центърът за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с 

тежки множествени увреждания е обзаведен и оборудван, съгласно функционалните си 

характеристики и осигурява качествена среда за грижа за лица с увреждания.  

       Достъпът до него е осигурен чрез закупен по проекта специализиран автомобил за 

транспортиране на потребители. 

       След приключване на дейностите по проекта Община Исперих следва да осигури 

устойчивост на услугата. По своята същност „Център за подкрепа на лица с увреждания и 

техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“  е най-близка до 

социална услуга от типа „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени 

увреждания“. С Решение № 50/03.02.2022 г. на Министерски съвет са определени 

делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от държавния бюджет за 

2022 г. и са приети стандарти за финансирането на тези дейности, в това число и за 

дейност „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“. 

        В социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени 

увреждания“ се предоставят услуги за пълнолетни лица, определени в чл. 15, т.1, 2, 4, 5 и 

7 от Закона за социални услуги: дневна грижа (в т.ч. полудневна и целодневна), 

информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, терапия и 

рехабилитация, обучение за придобиване на умения и заместваща грижа (§ 1, т.20 от 

Допълнителните разпоредби на ЗСУ). 

        Община Исперих подготви и изпрати в Агенцията за социално подпомагане 

заявление и писмени доказателства, съгласно чл.78, ал.1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социалните услуги за иницииране на производство по издаване на заповед за 

предварително одобрение за разкриване на нова социална услуга „Дневен център за 

пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“, държавно делегирана дейност, 

считано от 03.11.2022 год. 

        Издадена е Заповед № РД-01-1184/06.07.2022 г. от Изпълнителния директор на 

Агенция за социално подпомагане за даване на предварително одобрение за разкриване на 
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социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“, с 

капацитет 30 потребители, считано от 03.11.2022 год. 

        Съгласно чл.83 и чл.84 от Правилника за прилагане на Закона за социални услуги, 

създаването на социална услуга съгласно Националната карта на социалните услуги се 

извършва с решение на Общинския съвет. 

 

      Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет - Исперих да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

       На основание чл.21, ал.2, чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.25, ал.2, т.4, чл.53, ал.1 и ал.2 от Закона за социални услуги,  

§ 31, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за социални услуги, 

чл.83, ал.1 и чл.84, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и във 

връзка със Заповед № РД01-1184/06.07.2022 г. на Изпълнителния директор на Агенция за 

социално подпомагане за предварително одобрение за разкриване на социална услуга 

„Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Създава социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки 

множествени увреждания“ в Община Исперих, като държавно делегирана дейност, както 

следва: 

1.1.  Вид: „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ 

(ДЦПЛТМУ) и профил: Специализирана социална услуга; 

1.2.   Брой потребители: 30; 

1.3. Начин на организация и управление: Община Исперих да предоставя социалната 

услуга;  

1.4. Място на предоставяне на услугата: гр.Исперих, ул.“Васил Левски“ № 61, 

община Исперих, област Разград; 

1.5. Брой и длъжности на служителите, които ще извършват дейността по 

предоставяне на социалната услуга: Съгласно Методиката за определяне длъжностите на 

персонала в специализираните институции и социални услуги в общността – 16 щатни 

бройки, включващи: управител – 1 щатна бр.; медицински специалист – 2 щатни бр.; 

трудотерапевт – 2 щатни бр.; социален работник – 3 щатни бр.; рехабилитатор – 1 щатна 

бр.; психолог – 1 щатна бр.; счетоводител – 0,5 щатна бр.; специалист „труд и работна 

заплата“ – 0,5  щатна бр.; шофьор - 0,5 щатна бр.; домакин – 0,5 щатна бр.; огняр – 0,5 

щатна бр.; техник поддръжка – 0,5 щатна бр. ; санитар - 2 щатни бр. и хигиенист -1 щатна 

бр.;   

      1.6. Дата, от която ще се предоставя социалната услуга: 03.11.2022 г.; 

 

      2. Определя социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени 

увреждания“ като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по Бюджета на 

Община Исперих, считано от 01.01.2023 година 

 

    3.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички последващи действия по 

изпълнение на Решението. 

 

      Настоящото Решение да бъде изпратено на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
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      Решението подлежи на контрол по реда на чл.45, ал.4 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Заповядайте д-р Ахмедова. 

 

Д-р Ферай Ахмедова – председател на ПК по «Здравеопазване и социални 

грижи» 

На заседание на ПК по „Здравеопазване и социални грижи“ проведено на 

25.07.2022г. от 14.30ч. след  разглеждането на докладната записка    

     

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Здравеопазване и социални грижи“ – докладната записка да 

бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

 Въпроси към вносителя. 

 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 22 22 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №390 

 

       На основание чл.21, ал.2, чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.25, ал.2, т.4, чл.53, ал.1 и ал.2 от Закона за социални услуги,  

§ 31, ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за социални услуги, 

чл.83, ал.1 и чл.84, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и във 

връзка със Заповед № РД01-1184/06.07.2022 г. на Изпълнителния директор на Агенция за 

социално подпомагане за предварително одобрение за разкриване на социална услуга 

„Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
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1. Създава социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки 

множествени увреждания“ в Община Исперих, като държавно делегирана дейност, както 

следва: 

1.1.  Вид: „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ 

(ДЦПЛТМУ) и профил: Специализирана социална услуга; 

1.2.   Брой потребители: 30; 

1.3. Начин на организация и управление: Община Исперих да предоставя социалната 

услуга;  

1.4. Място на предоставяне на услугата: гр.Исперих, ул.“Васил Левски“ № 61, 

община Исперих, област Разград; 

1.5. Брой и длъжности на служителите, които ще извършват дейността по 

предоставяне на социалната услуга: Съгласно Методиката за определяне длъжностите на 

персонала в специализираните институции и социални услуги в общността – 16 щатни 

бройки, включващи: управител – 1 щатна бр.; медицински специалист – 2 щатни бр.; 

трудотерапевт – 2 щатни бр.; социален работник – 3 щатни бр.; рехабилитатор – 1 щатна 

бр.; психолог – 1 щатна бр.; счетоводител – 0,5 щатна бр.; специалист „труд и работна 

заплата“ – 0,5  щатна бр.; шофьор - 0,5 щатна бр.; домакин – 0,5 щатна бр.; огняр – 0,5 

щатна бр.; техник поддръжка – 0,5 щатна бр. ; санитар - 2 щатни бр. и хигиенист -1 щатна 

бр.;   

      1.6. Дата, от която ще се предоставя социалната услуга: 03.11.2022 г.; 

 

      2. Определя социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени 

увреждания“ като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по Бюджета на 

Община Исперих, считано от 01.01.2023 година 

 

    3.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички последващи действия по 

изпълнение на Решението. 

 

      Настоящото Решение да бъде изпратено на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 

      Решението подлежи на контрол по реда на чл.45, ал.4 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

Докладна записка от Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих. 

Относно: Предложение за приемане на Списък на средищните детски градини и 

училища на територията на община Исперих за учебната 2022/2023 година 

Бейти Бекир – Председателна Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Кючюк. 

 

Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих 

Уважаеми общински съветници, 
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На основание чл. 53, ал. 5 от ЗПУО, средищните детски градини и училища са 

включените в списък, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на 

образованието и науката въз основа на решение на съответните общински съвети и 

обнародван в „Държавен вестник". Списъкът се актуализира ежегодно до 1 ноември. 

Според чл. 53, ал. 6 от ЗПУО критериите за включване в списъка се определят с акт на 

Министерския съвет, като те гарантират минимизиране на времето за пътуване на децата и 

учениците и осигуряват условия за осъществяване на образователния процес в 

съответствие с държавните образователни стандарти.  

Съгласно чл. 1 от Постановление № 128/ 29.06.2017 г. на Министерски съвет за 

определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и 

училища за средищна детска градина по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование се определя общинска детска градина или 

част от нея в друго населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна 

предучилищна възраст от други населени места, в които няма детска градина или 

училище, което да организира задължително предучилищно образование, и която за тези 

деца е на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено 

място. 

Съгласно чл. 2 от ПМС № 128/ 29.06.2017 г. за средищно училище по смисъла на 

чл. 53, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование се определя 

държавно или общинско училище по чл. 38, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за 

предучилищното и училищното образование – начално, основно, обединено или средно 

училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от 

други населени места, в които няма училище и за които това е училището, осъществяващо 

обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по 

асфалтирана пътна мрежа.   

 На територията на община Исперих 4 детски градини отговарят на посочените в чл. 

1 от ПМС № 128/ 29.06.2017 г. критерии за включване в Списъка на средищните детски 

градини и училища, а именно: 

– ДГ „Дора Габе“ – с. Лудогорци; 

– ДГ „Първи юни“ – гр. Исперих; 

– ДГ „Кокиче“ – с. Йонково; 

– ДГ „Щастливо детство“ – с. М. Поровец, 

 

и 5 училища отговарят на посочените в чл. 2 от ПМС № 128/ 29.06.2017 г. критерии за 

включване в Списъка на средищните детски градини и училища: 

– ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих; 

– ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих; 

– ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва; 

– ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци; 

– ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Вазово. 

 

 

Съгласно чл. 5 от ПМС № 128/ 29.06.2017 г. за пътуващите деца и ученици до 

средищна детска градина и средищно училище се осигурява безплатен транспорт. 

 

 С оглед на изложеното и в съответствие с разпоредбите на чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от 

ПМС № 128/ 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на 

средищните детски градини и училища, кметът на общината следва да внесе мотивирано 

предложение до Министерството на образованието и науката в срок до 10 септември 2022 

година след решение на общинския съвет. 
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Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Исперих да вземе 

следното решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО и 

чл. 1, чл. 2, чл. 3 от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. на Министерски съвет за определяне на 

критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, при 

съблюдаване – най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго 

населено място  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Списък на средищните детски градини в община Исперих за  

учебната 2022/2023 година, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение, както следва: 

 

– ДГ „Дора Габе“ – с. Лудогорци; 

– ДГ „Първи юни“ – гр. Исперих; 

– ДГ „Кокиче“ – с. Йонково; 

– ДГ „Щастливо детство“ – с. М. Поровец, 

 

2. Приема Списък на средищните училища в община Исперих за учебната 

2022/2023 година, съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение, 

както следва: 

– ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих; 

– ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих; 

– ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва; 

– ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци; 

– ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Вазово. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Исперих да внесе мотивирано предложение в 

Министерството на образованието и науката в срок до 10 септември 2022 година за 

включване на посочените в т. 1 и т. 2 от настоящото решение средищни детски градини и 

училища в Списъка на средищните детски градини и училища, при спазване на чл. 3, ал. 3 

от ПМС №128/29.06.2017 г. 

 

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

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

 

Приложение: Списък на средищните детски градини и училища в община Исперих 

за учебната 2022/2023 година, изготвен на основание на прогнозни данни от 

директорите на детските градини и училищата към 14.07.2022 г. 
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Приложение № 1: Наименование и адрес на детската градина; прогнозен брой деца в задължителна предучилищна възраст от 

населени места, в които няма детска градина, която провежда обучение в съответната група; маршрути на пътуване; състояние и вид 

на пътната мрежа 

 

№ Детска градина Адрес Маршрут Км 

Състояние  

и вид на  

пътната мрежа 

Брой деца 

1. „Дора Габе“ 

обл. Разград, общ. Исперих, 

с. Лудогорци, ул. „Вихрен“ 

№ 43 А 

Лудогорци – Бърдоква – Лудогорци 6 
Асфалтов път в добро 

състояние 
4 

Лудогорци – Ст. селище – Лудогорци 5 
Асфалтов път в добро 

състояние 
2 

Лудогорци – Г. Поровец – Лудогорци 8 
Асфалтов път в добро 

състояние 
1 

2. „Първи юни“ 

обл. Разград,  общ. Исперих, 

гр. Исперих, ул. „Иван 

Кръстев“ № 4 - база 2 

Исперих – Лъвино – Исперих 10 
Асфалтов път в добро 

състояние 
10 

3. „Кокиче“ 

обл. Разград,  общ. Исперих, 

с. Йонково, ул. „Васил 

Тинчев“ № 53а 

Йонково – М. Йонково – Йонково 6,5 
Асфалтов път в добро 

състояние 
4 

4. „Щастливо детство“ 

обл. Разград,  общ. Исперих, 

с. М. Поровец, ул. 

„Мургаш“ № 4 

М. Поровец – Драгомъж – М. Поровец  7 
Асфалтов път в добро 

състояние 
5 

 

 

 

Приложението е неотменна част от Решението, 
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Приложение № 2: Наименование и адрес на училището; прогнозен брой ученици от населени места, в които няма училище, което 

провежда обучение в съответния клас; маршрути на пътуване; състояние и вид на пътната мрежа; възможност за осигуряване на 

целодневна организация на учебния ден, възможност за осигуряване на обедно хранене 

№ Училище Адрес Маршрут Км 

Състояние  

и вид на  

пътната мрежа 

ЦДО 
Обедно 

хранене 

Брой 

деца 

1. 
ОУ „Васил 

Априлов“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, гр. 

Исперих, ул. „В. 

Левски“ № 78 

Исперих – с. Конево – 

Яким Груево – Исперих 
18 

Асфалтов път в лошо 

състояние 
Да Да 29 

Исперих – Зебил – 

Исперих 
28 

Асфалтов път в лошо 

състояние 
Да Да 17 

Исперих – М. Поровец – 

Драгомъж – Исперих 
17 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 16 

Исперих – Свещари – 

Исперих 
16 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 25 

Исперих – Лъвино – 

Исперих 
12 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 11 

 2. ОУ „Христо Ботев“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, гр. 

Исперих, ул. 

„Лудогорие“ № 90 

Исперих – М. Поровец – 

Драгомъж – Исперих 
17 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 15 

Исперих – Лъвино – 

Исперих 
10 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 25 

Исперих – Свещари – 

Исперих 
16 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 11 

3. ОУ „Отец Паисий“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. Подайва, 

ул. „В. Тинчев“ № 5 

Подайва – Къпиновци – 

Средоселци – Подайва 
7 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 12 

Подайва – Белинци – 

Духовец – Подайва 
20 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 12 

4. ОУ „Христо Ботев“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. 

Лудогорци, ул. 

„Вихрен“ № 31 

Лудогорци – Г. Поровец 

– Лудогорци 
8 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 6 

Лудогорци – Ст. селище 

– Лудогорци 
5 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 10 

Лудогорци – Бърдоква – 6 Асфалтов път в добро Да Да 19 
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Приложението е неотменна част от Решението, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лудогорци състояние 

Лудогорци – Йонково – 

М. Йонково – Лудогорци 
16 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 24 

5. ОУ „Н. Й. Вапцаров“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. Вазово, 

ул. „Ал. 

Стамболийски“ № 18 

Вазово – Райнино – 

Вазово 
10 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 10 
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Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

Заповядайте д-р Ахмедова. 

 

Д-р Ферай Ахмедова – за председател на ПК по «Образование, култура и 

духовни дейности 

На заседание на ПК по „Образование, култура и духовни дейности“ проведено на 

25.07.2022г. от 14.30ч. след  разглеждането на докладната записка    

     

 

Резултати от гласуването: 

Общ брой общински 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За” „ Против” „Въздържал се” 

7 4 4 0 0 

 

 

Становището на ПК по „Здравеопазване и социални грижи“ – докладната записка да 

бъде внесена за разглеждане на заседание на Общински съвет Исперих 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих 

 Въпроси към вносителя. 

 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 22 22 0 0 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

        №391 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО и 

чл. 1, чл. 2, чл. 3 от ПМС № 128 от 29.06.2017 г. на Министерски съвет за определяне на 

критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, при 

съблюдаване – най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго 

населено място  

 

Р Е Ш И: 

 

2. Приема Списък на средищните детски градини в община Исперих за  

учебната 2022/2023 година, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение, както следва: 

 

– ДГ „Дора Габе“ – с. Лудогорци; 

– ДГ „Първи юни“ – гр. Исперих; 

– ДГ „Кокиче“ – с. Йонково; 
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– ДГ „Щастливо детство“ – с. М. Поровец, 

 

2. Приема Списък на средищните училища в община Исперих за учебната 

2022/2023 година, съгласно Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение, 

както следва: 

– ОУ „Васил Априлов“ – гр. Исперих; 

– ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих; 

– ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва; 

– ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци; 

– ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Вазово. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Исперих да внесе мотивирано предложение в 

Министерството на образованието и науката в срок до 10 септември 2022 година за 

включване на посочените в т. 1 и т. 2 от настоящото решение средищни детски градини и 

училища в Списъка на средищните детски градини и училища, при спазване на чл. 3, ал. 3 

от ПМС №128/29.06.2017 г. 

 

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

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

 

Приложение: Списък на средищните детски градини и училища в община Исперих 

за учебната 2022/2023 година, изготвен на основание на прогнозни данни от 

директорите на детските градини и училищата към 14.07.2022 г. 
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Приложение № 1: Наименование и адрес на детската градина; прогнозен брой деца в задължителна предучилищна възраст от 

населени места, в които няма детска градина, която провежда обучение в съответната група; маршрути на пътуване; състояние и вид 

на пътната мрежа 

 

№ Детска градина Адрес Маршрут Км 

Състояние  

и вид на  

пътната мрежа 

Брой деца 

1. „Дора Габе“ 

обл. Разград, общ. Исперих, 

с. Лудогорци, ул. „Вихрен“ 

№ 43 А 

Лудогорци – Бърдоква – Лудогорци 6 
Асфалтов път в добро 

състояние 
4 

Лудогорци – Ст. селище – Лудогорци 5 
Асфалтов път в добро 

състояние 
2 

Лудогорци – Г. Поровец – Лудогорци 8 
Асфалтов път в добро 

състояние 
1 

2. „Първи юни“ 

обл. Разград,  общ. Исперих, 

гр. Исперих, ул. „Иван 

Кръстев“ № 4 - база 2 

Исперих – Лъвино – Исперих 10 
Асфалтов път в добро 

състояние 
10 

3. „Кокиче“ 

обл. Разград,  общ. Исперих, 

с. Йонково, ул. „Васил 

Тинчев“ № 53а 

Йонково – М. Йонково – Йонково 6,5 
Асфалтов път в добро 

състояние 
4 

4. „Щастливо детство“ 

обл. Разград,  общ. Исперих, 

с. М. Поровец, ул. 

„Мургаш“ № 4 

М. Поровец – Драгомъж – М. Поровец  7 
Асфалтов път в добро 

състояние 
5 

 

 

 

Приложението е неотменна част от Решението, 
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Приложение № 2: Наименование и адрес на училището; прогнозен брой ученици от населени места, в които няма училище, което 

провежда обучение в съответния клас; маршрути на пътуване; състояние и вид на пътната мрежа; възможност за осигуряване на 

целодневна организация на учебния ден, възможност за осигуряване на обедно хранене 

№ Училище Адрес Маршрут Км 

Състояние  

и вид на  

пътната мрежа 

ЦДО 
Обедно 

хранене 

Брой 

деца 

1. 
ОУ „Васил 

Априлов“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, гр. 

Исперих, ул. „В. 

Левски“ № 78 

Исперих – с. Конево – 

Яким Груево – Исперих 
18 

Асфалтов път в лошо 

състояние 
Да Да 29 

Исперих – Зебил – 

Исперих 
28 

Асфалтов път в лошо 

състояние 
Да Да 17 

Исперих – М. Поровец – 

Драгомъж – Исперих 
17 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 16 

Исперих – Свещари – 

Исперих 
16 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 25 

Исперих – Лъвино – 

Исперих 
12 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 11 

 2. ОУ „Христо Ботев“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, гр. 

Исперих, ул. 

„Лудогорие“ № 90 

Исперих – М. Поровец – 

Драгомъж – Исперих 
17 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 15 

Исперих – Лъвино – 

Исперих 
10 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 25 

Исперих – Свещари – 

Исперих 
16 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 11 

3. ОУ „Отец Паисий“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. Подайва, 

ул. „В. Тинчев“ № 5 

Подайва – Къпиновци – 

Средоселци – Подайва 
7 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 12 

Подайва – Белинци – 

Духовец – Подайва 
20 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 12 

4. ОУ „Христо Ботев“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. 

Лудогорци, ул. 

„Вихрен“ № 31 

Лудогорци – Г. Поровец 

– Лудогорци 
8 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 6 

Лудогорци – Ст. селище 

– Лудогорци 
5 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 10 

Лудогорци – Бърдоква – 6 Асфалтов път в добро Да Да 19 
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Приложението е неотменна част от Решението, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лудогорци състояние 

Лудогорци – Йонково – 

М. Йонково – Лудогорци 
16 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 24 

5. ОУ „Н. Й. Вапцаров“ 

обл. Разград, общ. 

Исперих, с. Вазово, 

ул. „Ал. 

Стамболийски“ № 18 

Вазово – Райнино – 

Вазово 
10 

Асфалтов път в добро 

състояние 
Да Да 10 
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ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

В деловодството на Общински съвет Исперих няма постъпили питания, становища 

и предложения от граждани. 

Преминаваме към последна точка от дневния ред. 

 

 

 

ТОЧКА 14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Разни. 

 

Бейти Бекир – Председател на Общински съвет Исперих. 

Има ли желаещи да вземат отношение по последна точка от дневния ред. 

Няма. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание проведено на 

28.07.2022г. 

 

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 

 

 

 

 Бейти Мюмюн Бекир 
 Председател Общински съвет - Исперих: 
 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  

 


