ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от заседание на Общински съвет - Исперих

ПРОТОКОЛ №21 /22.01.2013 г
РЕШЕНИЕ:
№155

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА във връзка с писмо № 08-0242/04.01.2013г. на Областен Управител ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Отменя т.1 от Решение №143 по протокол № 20 от 14.12.2012г. на ОбС
Исперих.
На основание чл.147,ал.2 от ТЗ, чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.9, ал.1, т.5 от
Наредба №10 на ОбС Исперих ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
2.Удължава срока на действие на договора за управление на «МБАЛ Исперих»
ЕООД гр. Исперих до 30.04.2013г.
3.Възлага на Кмета на Община Исперих да подпише допълнително
споразумение с д- р Лиляна Петрова Петрова като прждължи срока на договора
за управление на «МБАЛ Исперих» ЕООД гр. Исперих, считано от 09.12.2012г.
до 30.04.2013г.
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.

РЕШЕНИЕ

№ 156
Предвид необходимостта от одобряване на ПУП на поземлен имот и на основание чл.
21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от ЗУТ

Общински съвет Исперих
РЕШИ :
1. Одобрява проект, приет от ОЕСУТ за ПУП – ПЗ на поземлен имот №
37010.62.29 – - Стопански двор, с. Китанчево.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в
седем дневен срок от примането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 157
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската
собственост и съгласно чл.4, ал.2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество при Община Исперих
Общински съвет Исперих
РЕШИ :
1. Приема отчета на състоянието на общинската собственост и за резултатите от
нейното управление през 2012 година.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от примането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 158
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от
Закона за общинската собственост и чл. 4 , ал. 1 от Наредба № 5 на ОбС – Исперих.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2013 година.
2. Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за
2013 година да бъде публикувана на Интернет – страницата на Община Исперих.

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок пред
Административен съд Разград по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ
№159

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 75, ал.1, т.2 и ал.2 от
Закона за концесиите, чл.19, предложение Първо от Концесионен Договор № 3 от
23.08.2004год. и заявление с Вх.№К-4714/06.12.2012год. от ЕТ „Лежо-Ж-Пенка
Данаилова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

1.Прекратява по взаимно съгласие Концесионен договор № 3/23.08.2004год. за
предоставяне на концесия на водоем „Махалата” с. Китанчево, община Исперих, област
Разград, представляващ недвижим имот – публична общинска собственост с начин на
трайно ползване ВОДОЕМ между община Исперих и ЕТ „Лежо – Ж – Пенка
Данаилова”, считано от 02.01.2013год.
2. Упълномощава кмета на община Исперих да представлява КОНЦЕДЕНТА
при прекратяването на концесията, включително:
2.1. Да уведоми ЕТ „Лежо – Ж – Пенка Данаилова” за решението.
2.2. Да предприеме необходимите действия за приемане на обекта на концесия
по реда на чл.78 от Закона за концесиите.
3.Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.

Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№160

За целесъобразното стопанисване на общинския жилищен фонд на община
Исперих, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 2 от Закона
за общинската собственост и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 13 за условията и реда за
установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на
общински жилища
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ

Р Е Ш И:

І. Определя предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските
жилища в групи, както следва:
1.Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни
нужди.
№

АОС

1.

29/14.03.
2002 г.
80/19.03.
2002г.
24/31.01.
2002 г.
5/25.01.
2002 г.
20/31.01.
2002 г.
37/14.03.
2002 г.
9/30.01.
2002 г.
958/20.01.
2003г.
39/14.03.
2002 г.
22/31.01.
2002 г.
40/14.03.
2002г.
23/31.01.
2002 г.
16/31.01.
2002 г.
45/14.03.
2002г.
36/14.03.
2002 г.
8/25.01.
2002 г.
13/30.01
2002 г.
12/30.01.
2002 г.
1938/26.03.
2008 г.
3/24.01.
2002 г.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Адрес
ЖК»В.Априлов»,бл.1,вх.Д,ет.6, ап.22

Вид на
жилището
гарсониера

ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.А,ет.5, ап.19

гарсониера

ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.Д,ет.2, ап. 5

2-стаен

ЖК»В.Априлов»,бл.10,вх.Б,ет.5, ап.13

2-стаен

Ул.»Хан Аспарух»,бл.5,вх.А,ет.3, ап.8

гарсониера

Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.А,ет.5, ап.19

боксониера

Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.Б,ет.4, ап.35

боксониера

ЖК»В.Априлов»,бл.13,вх.А,ет.1,ап.3

гарсониера

ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.Б,ет.5,ап.14

гарсониера

Ул.»В.Левски»,бл.»Ливний»,ап.3

2-стаен

ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.Б,ет.3, ап.8

гарсониера

ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.Б,ет.3, ап.8

2-стаен

ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.В,ет.5, ап.16

2-стаен

ЖК»В.Априлов»,бл.7,вх.Г,ет.1, ап.2

2-стаен

ЖК»В.Априлов»,бл.14,вх.В, ет.5, ап.14

2-стаен

Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.А,ет. 4, ап.15

боксониера

Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.А,ет. 5, ап.18

гарсониера

Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.Б,ет. 3, ап.31

боксониера

ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.В,ет.6 ап.17

2-стаен

ЖК»В.Априлов»,бл.9,вх.А, ет.1, ап.2

2-стаен

1899/21.02.
21. 2008 г.
22. 6/25.01.
2002 г.
23. 21/31.01.
2002 г.

№
1.

№
1.

№
1.
2.
3.
4.
5.

№
1.

ЖК»В.Априлов»,бл.10,вх.Б,ет.1, ап.3

3-стаен

ЖК»В.Априлов»,бл.10,вх.Б, ет.5, ап.15

3-стаен

ЖК»В.Априлов»,бл.2,вх.Д,ет.7,ап.27

гарсониера

2.Жилища за продажба чрез публичен търг
АОС
Адрес
1683/26.09.
2006 г.

С.Лудогорци, «Витоша» № 7

3.Жилища за продажба на наематели, настанени по
административен ред
АОС
Адрес
19/31.01.
2002 г.

ЖК»В.Априлов»,бл.9,вх.А,ет.2,ап.5

4. Ведомствени жилища
АОС
33/14.03.
2002 г.
41/14.03.
2002г.
18/31.01.
2002 г.
14/30.01.
2002 г.
11/30.01.
2002 г.

7/25.01.
2002 г.

Вид на
жилището
2-стаен

Ул.»В.Левски»,бл.»Плиска»,вх.В, ап.5

Вид на
жилището
гарсониера

Ул.»Хан Аспарух»,бл.3,вх.Б,ет.5,ап.28

2-стаен

Ул.»Хан Аспарух»,бл.5,вх.Б,ет.4,ап.26

гарсониера

Ул.»Хан Аспарух», бл.2, вх.А, ет.5,ап.21

боксониера

Ул.»Хан Аспарух»,бл.7,вх.Б,ет.5, ап.39

боксониера

5.Наблюдавано жилище.
АОС

Адрес

Вид на
жилището
къща

Адрес

ЖК»В.Априлов»,бл.5,вх.Д,ет.6 ап.13

Вид на
жилището
2-стаен

ІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№161

На основание чл.6 ”а” , ал.1 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет –Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация мандат 2011-2015 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

1. Избира за заместник председател на Общински съвет-Исперих г-н Атанас
Дочев Петков
2. За дейността си заместник председателите получават възнаграждение в
размер на 60 % от размера на основното трудово възнаграждение на Председателя на
ОбС.
3. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 162
На основание чл.44, ал.5. от ЗМСМА
Общински съвет Исперих
РЕШИ :
1. Приема годишния отчета за дейността на програма за управление на кмета на
община Исперих за периода 2012 – 2015 година.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от примането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№163

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл. 65, ал.1 от Закона за
управление на отпадъците и чл.14 от Наредба № 11 на Общински съвет Исперих за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Исперих,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Одобрява план-сметки на разходите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане чистотата на територията на населените места в Община Исперих за 2013 г., както
следва:
1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане на чистотата на територията на населените места в община Исперих за 2013 г.
/Приложение № 1/ в размер на 990 677 лв.
1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на селата в община Исперих за 2013 година /Приложение № 21 в
размер на 348 398 лв.
1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на
чистотата на територията на гр.Исперих за 2013 година /Приложение № 3/ в размер на 642 279
лв.
2. Определя годишна „такса за битови отпадъци" пропорционално на данъчната оценка
по реда на чл.66, ал.1 във връзка с чл.67, ал.2 и ал.4 от ЗМДТ за 2013 г., както следва:
2.1. За населението в град Исперих
2.1.1. За жилищни и вилни имоти в размер на 4,0 промила върху данъчната
оценка, която включва:
а) Такса за "Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други" - 0,0 промила върху данъчната оценка.
б) Такса за "Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им" 1,0 промил върху данъчната оценка.
в) Такса за "Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците" - 2,0
промила върху данъчната оценка.
г) Такса за "Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване" - 1,0
промил върху данъчната оценка.
2.1.2. За нежилищни имоти с търговско предназначение в размер на 9,0 промила
върху данъчната оценка, която включва:
а) Такса за "Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други" - 0,0 промила върху данъчната оценка.
б) Такса за "Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им" 2,0 промила върху данъчната оценка.
в) Такса за "Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците" — 2,0
промила върху данъчната оценка.
г) Такса за "Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване" - 5,0
промила върху данъчната оценка
2.1.3. За жилищни и нежилищни имоти извън границите на Общия
градоустройствен план, в които общината не е организирала събиране и извозване на
битови отпадъци в размер на 2,0 промила върху данъчната оценка, която включва:

а) Такса за "Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване" - 2,0 промила върху
данъчната оценка.
2.2. За населението на селата в община Исперих
2.2.1. За жилищни и вилни имоти в размер на 4,0 промила върху данъчната
оценка, която включва:
а) Такса за "Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други" - 0,0 промила върху данъчната оценка.
б) Такса за "Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им" 2,0 промила върху данъчната оценка.
в) Такса за "Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците" - 2,0
промил върху данъчната оценка.
г) Такса за "Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване" - 0,0
промила върху данъчната оценка.
2.2.2. За нежилищни имоти с търговско предназначение в размер на 9,0 промила
върху данъчната оценка, която включва:
а) Такса за "Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други" - 0,0 промила върху данъчната оценка.
б) Такса за "Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им" 7,0 промила върху данъчната оценка.
в) Такса за "Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците" - 2,0
промила върху данъчната оценка.
г) Такса за "Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване" — 0,0
промила върху данъчната оценка
3. Определя годишна "такса за битови отпадъци" пропорционално върху основа, която е
по - високата от данъчната оценка и отчетната стойност на активите по реда на чл.66, ал.1 във
връзка с чл.67, ал.2 и ал.4 от ЗМДТ за 2013 г., както следва:
3.1. За юридически лица и търговци, регистрирани на територията на град
Исперих
3.1.1. За жилищни имоти в размер на 9,0 промила върху данъчната оценка на
имота, която включва:
а) Такса за "Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други" - 0,0 промила върху данъчната оценка на имота.
б) Такса за "Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им" 2,0 промила върху данъчната оценка на имота.
в) Такса за "Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,

включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците" - 2,0
промила върху данъчната оценка на имота.
г) Такса за "Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване" - 5,0
промила върху данъчната оценка на имота.
3.1.2. За нежилищни имоти в размер на 9,0 промила върху основа, която е по високата между данъчната оценка и отчетната стойност на активите, която включва:
а) Такса за "Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци -контейнери,
кофи и други" - 0,0 промила върху основа, която е по - високата между данъчната оценка и
отчетната стойност на имота.
б) Такса за "Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им" 2,0 промила върху основа, която е по - високата между данъчната оценка и отчетната
стойност на активите.
в) Такса за "Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците" - 2,0
промила върху основа, която е по - високата между данъчната оценка и отчетната
стойност на активите.
г) Такса за "Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване" - 5,0
промила върху основа, която е по - високата между данъчната оценка и отчетната
стойност на активите.
3.1.3. 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, която включва:
а) Такса за "Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други" - 0,0 промила върху основа, която е по - високата между
данъчната оценка и отчетната стойност на активите.
б) Такса за "Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им" 4,0 промила върху основа, която е по - високата между данъчната оценка и отчетната
стойност на активите.
в) Такса за "Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците" - 1,0
промил върху основа, която е по - високата между данъчната оценка и отчетната
стойност на активите.
г) Такса за "Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване" - 4,0
промила върху основа, която е по - високата между данъчната оценка и отчетната
стойност на активите.
3.1.4. За имоти на ООУ, "Дом за деца, лишени от родителска грижа" и
"Комплекс за социални услуги" в размер на 6,0 промила върху основа, която е по-високата
от данъчната оценка или отчетната стойност на активите, която включва:
а) Такса за "Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други" - 0,0 промила върху основа, която е по - високата между
данъчната оценка и отчетната стойност на активите.

б) Такса за "Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им" 1,0 промил върху основа, която е по - високата между данъчната оценка и отчетната
стойност на активите.
в) Такса за "Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците" - 1,0
промил върху основа, която е по - високата между данъчната оценка и отчетната
стойност на активите.
г) Такса за "Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване" - 4,0 промила върху
основа, която е по - високата между данъчната оценка и отчетната стойност на активите.
3.1.5. За имоти извън границите на Общия градоустройствен план, в които общината
не е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, в размер на 5,0 промила върху
основа, която е по - високата между данъчната оценка и отчетната стойност на активите.
а) Такса за "Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване" - 5,0 промила върху
основа, която е по - високата между данъчната оценка и отчетната стойност на активите.
3.2. За юридически лица и търговци, регистрирани на територията на селата в
община Исперих
3.2.1. За жилищни имоти в размер на 9,0 промила върху данъчната оценка, която
включва:
а) Такса за "Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други" - 0,0 промила върху данъчната оценка на имота.
б) Такса за "Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им" 5,0 промила върху данъчната оценка на имота.
в) Такса за "Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците" - 4,0
промила върху данъчната оценка на имота.
г) Такса за "Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване" — 0,0
промила върху данъчната оценка на имота.
3.2.2. За нежилищни имоти в размер на 9,0 промила върху основа, която е повисоката от данъчната оценка или отчетната стойност на активите, която включва:
а) Такса за "Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други" - 0,0 промила върху основа, която е по-високата от данъчната
оценка или отчетната стойност на активите.
б) Такса за "Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им" 5,0 промила върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната
стойност на активите.
в) Такса за "Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците" — 4,0

промила върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност
на активите.
г) Такса за "Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване" - 0,0
промила върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност
на активите.
3.2.3. 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, която включва:
а) Такса за "Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други" - 0,0 промила върху основа, която е по-високата от данъчната
оценка или отчетната стойност на активите.
б) Такса за "Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им" 2,0 промила върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната
стойност на активите.
в) Такса за "Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците" - 2,0
промила върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност
на активите.
г) Такса за "Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване" - 5,0
промила върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност
на активите.
3.2.4. За имоти на ООУ, в размер на 6,0 промила върху основа, която е по-високата
от данъчната оценка или отчетната стойност на активите, която включва:
а) Такса за "Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други" - 0,0 промила върху основа, която е по-високата от данъчната
оценка или отчетната стойност на активите.
б) Такса за "Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им" 2,0 промила върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната
стойност на активите.
в) Такса за "Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците" — 4,0
промила върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност
на активите.
г) Такса за "Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване" - 0,0
промила върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност
на активите.
4. Определя годишна "такса за битови отпадъци" по реда на чл.66, ал. 1. във връзка с
чл.67, ал.1 и ал.З от ЗМДТ за 2013 г., за град Исперих, за нежилищни имоти на юридически
лица, заявили за ползване контейнери тип „Бобър" от 1,1 куб.м. на деклариран имот, както
следва:

4.1. Такса по чл.66, ал.1 т.1, т.2 и т.З за един брой контейнер - 1159.60 лв. за 104 пъти
годишно събиране и извозване на твърди битови отпадъци
4.2. Такса по чл.66, ал.1 т.1, т.2 и т.З за един брой контейнер - 579.80 лв. за 52 пъти
годишно събиране и извозване на твърди битови отпадъци
4.3. Такса по чл.66, ал.1 т.4 - 5.0 промила пропорционално върху основа, която е повисоката от данъчната оценка или отчетната стойност на активите /чл.21 от ЗМДТ./
5. Физическите и юридическите лица по т.4 подават декларации в Община Исперих в
срок до 30 ноември на предходната година.
6. Общинската администрация да организира и контролира дейностите по
сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци, обезвреждането им на депо и
поддържане чистотата на населените места при условия, гарантиращи качествено обслужване
на гражданите, предприятията и организациите.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в 7/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 Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 164
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 7, ал. 4, ал. 3 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж обн. в ДВ бр. 48 от 13. юни 2006г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

1. Общински съвет – Исперих дава съгласие за внасяне на предложение в
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Хюлия Младенова
Русева с ЕГН 0048075638, Тайфун Младенов Русев с ЕГН 0449195041 и Турхан
Младенов Русев с ЕГН-0743245085, със законен представител Тюркян Неждетова
Зюлкярова ЕГН 8102285050 живущи в с. Малък Поровец, ул В.Левски” № 64, общ.
Исперих, обл. Разград.
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областния
управител на област Разград в седемдневен срок.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ

№ 165
На основание чл.147,ал.2 от ТЗ, чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.9, ал.1, т.5 от Наредба
№10 на ОбС Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

1. Удължава срока на Договора за управление на „Лудогорска слава” ЕООД
гр.Исперих подписан между Кмета на общината и Дауд Себайдин Ибрям за срок до
30.04.2013 година , считано от 31.01.2013 година.
2. Задължава Кмета на общината и управителя на "Лудогорска слава" ЕООД гр.
Исперих да представят конкретна и ясна финансова план-сметка за състоянието на
«Лудогорска Слава» ЕООД гр. Исперих и концепция за продажба или оптимизация на
дружеството.
3.Настоящето решение да се връчи на Кмета на Община Исперих и на Областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на
съобщаването му пред Административен съд – Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.

Председател: /п/ Гюнай Хюсмен
Вярно с оригинала,

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:
/ С. Султанова

