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

ПРОТОКОЛ № 4 / 27. 12. 2011 г.
РЕШЕНИЕ
№ 11

С цел изграждането на нов Център за настаняване от семеен тип и преустройство- то
на част от сграда в Дневен център за работа с деца, и На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23
от ЗМСМА и нормативната уредба във връзка с изпълнение на Националната карта на
планираните резидентни грижи и Програмата за развитие на селските райони
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства по реда и начина, определен от
Разплащателна Агенция към Държавен фонд „Земеделие” и Министерство на земеделието
и храните, с цел получаване на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 с проект с
наименование „Изграждане на социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца
в риск на територията на Община Исперих”.
2.Декларира, че всички дейности по проекта „Изграждане на социална
инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск на територията на Община
Исперих” отговарят на приоритетите на Плана за развитие на община Исперих и включва:
- изграждане на 1 брой Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХІІІ, квартал 62
с площ 2,182 дка по плана на гр.Исперих с капацитет 14 деца - над 3 г. възраст (12 деца от
специализираните институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца/младежи от
общността по спешност) и благоустройство на прилежащото дворно пространство в
гр.Исперих.
- преустройство на част от І етаж на Комплекс за социални услуги за деца и семейства
„Лудогорие” в Дневен център за деца с увреждания с капацитет 12 места.
3.Декларира,че поема ангажимент за създаване на един брой Център за настаняване
от семеен тип и един брой Дневен център, в които да предоставя социални дейности.
4.Декларира, че услугите ще бъдат поддържани минимум 5 (пет) години след
въвеждането на обектите в експлоатация.
5.Декларира, че сградите, обект на интервенция по проекта ще бъдат използвани за
предоставяне на социални услуги в общността за период не по-малък от 5 (пет) години
след приключване на дейностите по проекта.
6.Декларира,че децата ще бъдат прехвърлени и ще ползват новосъздадените услуги
(ЦНСТ и Дневен център) в срок от пет месеца след подаване на заявка за окончателно
плащане по проекта.

7.Възлага на кмета на Община Исперих да изготви необходимата документация в
съответствие с изискванията и да кандидатства с проект.
8.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и
Областен управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му в
съответствие с чл.22 от ЗМСМА.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд- Разград по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ
№12

С цел ефективното административно и организационно управление на Комплекс за
социални услуги за деца и семейства „Лудогорие” гр. Исперих, ЕИК 0005058250265,
юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджетни средства на община Исперих,
на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.12 от Закона за общинска собственост
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Комплекс за социални услуги за деца
и семейства „Лудогорие” гр. Исперих имот-публична общинска собственост, както следва:
1.1. Първи етаж със самостоятелно обособени помещения със застроена площ 1042,
60 кв.м. с начин на ползване „Комплекс за социални услуги за деца и семейства” от
масивна триетажна сграда със сутерен с обща разгъната площ 4170,40 кв.м., построен в
УПИ I, кв.29с начин на предназначение „За училище Дянко Стефанов” с площ на имота
7099 кв. м., намиращ се на адрес гр. Исперих, община Исперих, ул. „Васил Левски” №72,
кв.29, УПИ I, по регулационен план на гр. Исперих, утвърден със Заповед №
105/30.06.1998 г. на Кмета на Община Исперих и с установена стойност на имота,
съгласно Удостоверение за данъчна оценка №6702000401/16.11.2011 г. в размер на
183 600, 90 лв.
1.2. Трети етаж със самостоятелно обособени помещения със застроена площ 1042,
60 кв.м. с начин на ползване „Комплекс за социални услуги за деца и семейства” от
масивна триетажна сграда със сутерен с обща разгъната площ 4170,40 кв.м., построен в
УПИ I, кв.29с начин на предназначение „За училище Дянко Стефанов” с площ на имота
7099 кв. м., намиращ се на адрес гр. Исперих, община Исперих, ул. „Васил Левски” №72,
кв.29, УПИ I, по регулационен план на гр. Исперих, утвърден със Заповед №
105/30.06.1998 г. на Кмета на Община Исперих и с установена стойност на имота,
съгласно Удостоверение за данъчна оценка №6702000401/16.11.2011 г. в размер на
183 600, 90 лв.
2. Определя за седалище и адрес на управление на КСУДС „Лудогорие” : гр.
Исперих, общ. Исперих, ул. „Васил Левски” №72.
3. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението
на настоящото решение.
4.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и Областен
управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 13

Във връзка с Докладна записка от Д-р Лиляна Петрова Петрова –Управител на
„МБАЛ -Исперих” ЕООД относно възникнали проблеми с възможността АГ отделение да
оказва Акушеро-Гинекологична помощ, поради непокриване изискванията на медицински
стандарт „Акушерство и Гинекология”.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

1. Възлага на „МБАЛ-Исперих”ЕООД и Община Исперих в тримесечен срок,
считано от датата на приемане на решението да намерят възможности за
функциониране на отделението по „Акушерство и гинекология”.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 14

С цел развитие на читалищната дейност в Община Исперих, на основание
чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.2 и ал.3 от Закона за
народните читалища,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1.Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община
Исперих за 2012г.
2.Финансовото обезпечаване на дейности по програмата при необходимост ще бъде
договорено в индивидуален договор, сключен между Кмета на Община Исперих и
съответното читалище.
3.Настоящето Решение да бъде изпратено на Областен Управител – Разград и Кмета
на Община Исперих в 7-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 АПК.
РЕШЕНИЕ
№ 15

С цел ефективното използване на средствата за капиталови разходи и необходимостта
от включване в списъка на новите обекти, финансирани с общински средства, и на
основание чл. 21 ал, 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.12 от ЗДБРБ за 2011г. и чл.18 от Закона за
общинските бюджети,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2011г.
съгласно Приложение №1 и Приложение № 2 на стойност 3 014 045 лв.
2. На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на Кмета
на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седем дневен срок от
приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 16

С цел актуализиране и оптимизация на местните приходи, както и на основание чл. 67
от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА , чл. 10 и чл. 11 от Наредба № 11 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Исперих и чл. 79, ал. 3 от АПК.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ

РЕШИ

І. Изменя и допълва Наредба № 11 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих, както следва:
§ 1. Отменя се Раздел І „ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ” от Глава втора
„МЕСТНИ ТАКСИ”
§ 2. Създава се нов Раздел І „ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ” от Глава
втора „МЕСТНИ ТАКСИ” със следното съдържание:
ГЛАВА ВТОРА
РАЗДЕЛ I
Такса битови отпадъци
Чл. 14 (1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и
обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.
(2) 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
включваща необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци-контейнери, кофи и
други;
2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до Регионално 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 битовите отпадъци, включително
отчисленията по чл.71а и чл. 71е от Закона за управление на отпадъците.
4. 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.
2 подлежи на проверка от Сметната палата.
(4) 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. 15 (1) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.14 в
съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета
и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година.
(2) Районите, в които услугата не се предлага от общината се регламентират в
заповедта на кмета по ал.1.
Чл. 16 (1) 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.
Наемателя - на имоти общинска собственост. Таксата се събира от общинската
администрация и се внася в приход на общинския бюджет.
Чл. 17 (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 на база 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 - 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;
2.2. За нежилищни имоти - пропорционално върху основа, която е по-високата от
данъчната оценка или отчетната стойност на активите (чл.21 от ЗМДТ);
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 (чл.21 от ЗМДТ);
4. За имоти, 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 и
/или за поддържането на чистота на териториите за обществено ползване.
5. За имоти, намиращи се извън районите, в които общината не е организирала
събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за поддържането на чистота на
териториите за обществено ползване.
(3) Разпределението на размера на промила по видове услуги е както следва:
1. За осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци-контейнери, кофи и
други;
2. За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до Регионално депо за
битови отпадъци - град Разград;
3. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депото за битови отпадъци, включително отчисленията по чл.71а и чл. 71е
от Закона за управление на отпадъците.
4. За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
(4) Такса за услугата по ал. 3, т.4 не се събира от физическите и юридическите лица, в
населените места, където такава не се предоставя.
(5) Общината уведомява лицата по чл.16 за дължимите от тях такси за съответния
период и за сроковете за плащане.
(7) Данъчнозадължените лица заплащат начислената годишна такса битови отпадъци
за всички имоти, които притежават при получаване на данъчна оценка за недвижими
имоти.
Чл. 18 (1) При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на
битовите отпадъци се включват разходите по чл. 14, ал. (2), т.1, 2 и 3.
(2) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в град
Исперих за юридическите лица, се определя пропорционално върху основа, която е повисоката от данъчната оценка или отчетната стойност на активите (чл.21 от ЗМДТ);
(3) За определяне на размера на такса битови отпадъци в зависимост от количеството,
юридическите лица по чл. 17, ал.(2), т.2, т.2.2. подават в срок до 30 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.
(4) За придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от
датата на придобиването им.
Чл. 19 (1) Когато лицата не са подали в срок декларацията по чл. 18, ал.3, декларирали
са неверни данни или не изхвърлят битовите отпадъци в определените за целта съдове,
заплащат годишна такса по реда определен в чл.17, ал.(2), като от размера на дължимата

годишна такса се приспада платената част и върху разликата се дължат лихви, съгласно
сроковете за плащане.
(2) Не се разглеждат декларациите на онези задължени лица, които към момента на
подаването им имат просрочени задължения по ЗМДТ.
Чл. 19а Не се начислява и събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, за имоти
който няма да се ползват през цялата година.
(1) За да бъдат освободени от такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване
лицата подават декларация по образец (Приложение № 2 ) до 30 число на месец ноември
на предходната година . От същата такса са освободени и лицата, който в двумесечен
срок от придобиването на имота декларират, че същият няма да се използва през текущата
година.
(2) Лицата подават декларацията в сектор МДТ на община Исперих, която се приема
и завежда в отделен регистър .Когато декларираният имот е съсобствен, декларацията
следва да бъде подадена от всички собственици на имота.
(3) Не се освобождават от такса по ал.1 собственици на имоти, които са ги
декларирали като основно жилище.
(4) Не се освобождават от такса по ал.1 собственици на имоти, които имат
задължения за местни данъци и такси за предходни години.
(5) Освобождаването от такса се извършва със заповед на кмета на общината.
(6) За обстоятелствата, декларирани по ал.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. 19 б (1) За ново придобити имоти таксата се дължи от началото на месеца
,следващ месеца на придобиване на имота и се заплаща в 14 дневен срок от
декларирането му.
(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата
таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е
започнало и се заплаща в 14 дневен срок от декларирането.
(3) За сгради подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през
който е преустановено ползването и.
(4) Такса не се събира, когато общината не предоставя услугата и не извършва
разходи по чл.14 ал.1
Чл. 19 в (1) Таксата се заплаща на две равни вноски от 01 март до 30 юни и от 1 юли
до 30 октомври на годината, за която е дължим в сектор МДТ или по банкив път.
(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5
на сто.
Чл. 19 г. (1) Не се допускат изменения в приетия от Общински съвет Исперих начин
за определяне размера на “такса битови отпадъци” в течение на годината.
Приложение 1

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ДЕКЛАРАЦИЯ

за определяне на такса за битови отпадъци
/по чл. 18, ал. 3 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 битови отпадъци:
тип: …………………..брой
тип: …………………..брой
Прилагам:
Копие от …… бр. банково бордеро/квитанция за платена такса смет за настоящата
__________ 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 Наредбата № 11 на Общинския съвет за
определяне и администриране на местните такси и цени на услугите.
Дата ..........................

Подпис на декларатора:
1. .......................................
/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.

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ИСПЕРИХ

Приложение № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
/по чл. 19 а, 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.
.................................
§ 3 Създава се нов § 7 в Преходни и заключителни разпоредби със следното
съдържание:
„§ 7 Настоящата Наредба се изменя с Решение № 16 /27.12.2011г. на ОбС – Исперих,
протокол № 4”
ІІ. Променена и допълнена с настоящите решения Наредба № 11 да се изпрати на
Областния управител на област Разград и Административен съд Разград.
ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му и
публикувано на официалната интернет страница на Община Исперих.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 17

На основание чл.22, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от
ЗМДТ, чл. 71ж 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 2012 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 2012г.
/Приложение № 1/ в размер на 983 255 лв.
1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане
на чистотата на територията на селата в община Исперих за 2012 година /Приложение №
2/ в размер на 303 159 лв.
1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане
на чистотата на територията на гр.Исперих за 2012 година /Приложение № 3/ в размер на
680 096 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 2012 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 съхранение на битовите отпадъци” – 0,0
промила върху данъчната оценка.
б) Такса за “Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането 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 на битовите отпадъци” – 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 съхранение на битовите отпадъци” – 0,0
промила върху данъчната оценка.
б) Такса за “Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането 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 на битовите отпадъци” – 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 съхранение на битовите отпадъци” – 0,0
промила върху данъчната оценка.
б) Такса за “Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането 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 на битовите отпадъци” – 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 съхранение на битовите отпадъци” – 0,0
промила върху данъчната оценка.
б) Такса за “Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането 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 на битовите отпадъци” – 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 2012 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 съхранение на битовите отпадъци” – 0,0
промила върху данъчната оценка на имота.
б)Такса за “Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането 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 на битовите отпадъци” – 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 съхранение на битовите отпадъци” – 0,0
промила върху основа, която е по – високата между данъчната оценка и отчетната стойност
на имота.
б) Такса за “Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането 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 на битовите отпадъци” – 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 съхранение на битовите отпадъци” – 0,0
промила върху основа, която е по – високата между данъчната оценка и отчетната стойност
на активите.
б) Такса за “Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането 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 на битовите отпадъци” – 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 повисоката от данъчната оценка или отчетната стойност на активите, която включва:
а) Такса за “Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци” – 0,0
промила върху основа, която е по – високата между данъчната оценка и отчетната стойност
на активите.
б) Такса за “Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането 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 на битовите отпадъци” – 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 съхранение на битовите отпадъци” – 0,0
промила върху данъчната оценка на имота.

б) Такса за “Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането 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 на битовите отпадъци” – 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 съхранение на битовите отпадъци” – 0,0
промила върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност на
активите.
б) Такса за “Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането 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 на битовите отпадъци” – 4,0 промила върху основа, която е повисоката 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 съхранение на битовите отпадъци” – 0,0
промила върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност на
активите.
б) Такса за “Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането 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 на битовите отпадъци” – 2,0 промила върху основа, която е повисоката 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 повисоката от данъчната оценка или отчетната стойност на активите, която включва:
а) Такса за “Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци” – 0,0
промила върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност на
активите.
б) Такса за “Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането 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 на битовите отпадъци” – 4,0 промила върху основа, която е повисоката 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.3 от ЗМДТ за 2012 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.3 за един брой контейнер - 1 221.22 лв.
4.2. 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.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му
пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК
РЕШЕНИЕ
№ 18
Общинският съвет-Исперих, в качеството му на Общо събрание на „БКС-Исперих” ЕООД
в ликвидация,
Р Е Ш И:
1. Приема крайният ликвидационен баланс на дружеството.
2. Приема отчета на ликвидатора на дружеството за периода на ликвидация.
2.1 На основание чл.268, ал.2 и чл.271 от ТЗ разпределя остатъка от активите на
„БКС ИСПЕРИХ”ЕООД- в ликвидация, изцяло в полза на едноличния собственик
Община Исперих:
Остатък от имуществото на дружеството:
Наименование
Балансова стойност в лв.
Складова база – ремонтна работилница
Административна сграда - база
Етаж от административна сграда
Автомивка – база
Склад ламаринен (холандски)
Гараж ламаринен
Складови помещения
Багер ЮМЗ
Валяк 12 т.
Автокран
Фадрома КС 100
Автогрейдер
Дърворезачка
Ограда – база
Компютър

- 3054.49 лв.
- 871.39 лв.
- 2816.91 лв.
- 1500.63 лв.
- амортизиран
- амортизиран
- амортизиран
- амортизиран
- амортизиран
- амортизиран
- амортизиран
- амортизиран
- амортизиран
- амортизиран
- амортизиран

Принтер
Компютърна система
Нивелир
Ъглошлайф
Машна за лепене на ПП тръби
Виброшлайф
Офис стол
Телефон Nokia
Мотика
Брадва
Къртач
Маркуч в метри
Помпа 2 цола
Маркуч към помпа 2 цола в метри
Машна за рязане на теракот
Налично гориво – автокран в литри

- амортизиран
- амортизиран
- 8.88 лв.
- 49.00 лв.
- 69.03 лв.
- 89.00 лв.
- 107.99 лв.
- 109.00 лв.
- 26.40 лв.
- 17.40 лв.
- 164.00 лв.
- 162.50 лв.
- 500.00 лв.
- 108.00 лв.
- 39.00 лв.
- 22.20 лв.

2.2 На основание чл.272, ал.4 от ТЗ отписва от баланса на „БКС ИСПЕРИХ” ЕООД –
в ликвидация присъдени вземания от Строителни войски гр.Варна в размер на
3511.94 лв. като несъбираемо.
3. Освобождава ликвидатора от отговорност за периода на ликвидация.
4. На основание чл.157, ал.2 от ТЗ прекратява ” БКС ИСПЕРИХ” ЕООД.
5. Задължава ликвидатора да поиска вписване на заличаването на прекратеното
дружество в Агенцията по вписванията – ТР.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 19

Във връзка с даване на ход на заявление за отпускане на лична / ОСВ / пенсия
и на основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.2 от Наредбата за
пенсиониране и осигурителен стаж,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

1. Адил Ахмед Решидов – общински съветник в Общински съвет – Исперих
/мандат 2011 – 2015г./ за месец Ноември да не получава възнаграждение за работата си
като общински съветник и за участието си в заседанията на общинския съвет и на
неговите комисии като е длъжен да посещава всички заседания на общинския съвет и на
постоянните комисии, в които е член през този период..
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ
№ 20

Във връзка с освобождаване от длъжност на Джанан Мустафа Родоплу –
Секретар на община Исперих, на основание чл.21, ал.1, т. 1 от ЗМСМА и чл.16, ал.3 от ПП
ЗУЖВГМЖСВ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1.Предлага на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд да
утвърди:
1.1 Освобождаването на Джанан Мустафа Родоплу от длъжността Председател на
местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ, поради прекратяване на служебното
правоотношение.
1.2 Определя за Председател на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ –
Севим Адем Махмуд – на длъжност Секретар на община Исперих..
1.3 Определя за член на местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ – Къймет
Исмет Ариф- гл.специалист „Сътрудник” Общински съвет – Исперих на мястото на
Севим Адем Махмуд.
Настоящото решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и областния
Управител на област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.

Председател: /п/ Гюнай Хюсмен
Вярно с оригинала,

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:
/ К. Ариф /

