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

ПРОТОКОЛ №36 / 20.12.2013 г
РЕШЕНИЕ

№ 291
На основание чл.9 от Закона за енергията от възобновяеми източници и във
връзка с чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива за периода 2014 - 2016г.
2. Приема Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива за периода 2014 - 2024г.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му пред
Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 292
На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.23, чл.59 и чл.60 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и Насоки за кандидатстване за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от
Европейския социален фонд, чрез открита процедура за подбор на проекти, покриващи
определени изисквания за качество, с определен срок за кандидатстване по
Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2
„Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия
BG051PO002/13/2.2-14.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение по
Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІI „Управление
на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна
администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.на стойност до 200 000 лв.

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

№ 293
Предвид необходимостта от определяне на площадка (трасе) на елементите на
техническата инфраструтура, захранващи поземлен имот № 045 412 (изоставена нива –
трайни насаждения), ЕКАТТЕ 32874 местността “Кършията” – Землище гр. Исперих
и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 109 ал. 2 от ЗУТ (приложим до
31.12.2015 год.), чл. 18 от ЗОЗЗ и чл. 30 ал. 3 от ППЗОЗЗ
Общински съвет - Исперих
РЕШИ :
1. Одобрява площадка на елементите на техническата инфраструтура до
поземлен имот № 045 412 (изоставена нива – трайни насаждения), ЕКАТТЕ 32874
местността “Кършията” – Землище гр. Исперих преминаващи през поземлени имоти
№ 045 360 (път IV клас - ул. “Д. Чинтулов”), № 045 363 (дерета, оврази и ями) и №
045 350 (полски път) - явяващи се Общинска публична собственост, и поземлен имот №
000 137 (път от републиканската пътна мрежа - III клас) – явяващ се Държана
публична собственост, до поземл. имот № 045 412 (изоставена нива – трайни
насаждения), ЕКАТТЕ 32874 местността “Кършията” – Землище гр. Исперих, явяващ
се собственост на Нуртен Хюсеин Али.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем
дневен срок от примането му.
Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 294
С цел създаване на по-добри условия за ползването на обектите, както и
реализиране на приходи от отдаването им под наем ,
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за
общинската собственост , чл.15, ал.1 от Наредбата №5 на ОбС - Исперих за реда на
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

І.Да се отдадат под наем възмездно, без провеждане на публичен търг на
“БТК”АД с адрес на управление гр.София, бул.”Цариградско шосе”№115И,
следните части от имоти – публична общинска собственост, за срок от 5 (пет)
години, както следва:
1. Помещение от сграда КМЕТСТВО, находяща се в пл.№312, квартал 19 по плана
с.Лъвино, община Исперих с Акт за публична общинска собственост № 512 от
02.07.2002 год. при граници и съседи на имота: от четири страни улици.
Площ на помещението 9,00 (девет)кв.м при месечна наемна цена в размер на 90,00
(деветдесет) лева без ДДС.
2. Помещение от сграда ЧИТАЛИЩЕ, поземлен имот №46913.120.320 по
кадастралната карта на с.Малък Поровец, община Исперих с Акт за публична общинска
собственост №5626 от 20.11.2013 год. при граници и съседи на имота: №46913.120.647;
№46913.120.321; №46913.120.642; №46913.120.319 и №46913.120.629.
Площ на помещението 6,00 (шест ) кв.м при месечна наемна цена в размер на 60,00
(шестдесет ) лева без ДДС.
ІІ.Да се отдадат под наем възмездно, без провеждане на публичен търг на
“Български пощи”ЕАД , представлявано от Илия Николов Илиев-Директор на
Регионално звено-Разград следните части от имоти – публична общинска
собственост, за срок от 5 (пет) години, както следва:
1.Помещение от сграда КМЕТСТВО, находяща се в парцел І, квартал 7 по плана
с.Бърдоква, община Исперих с Акт за публична общинска собственост № 5632 от
25.11.2013 год. при граници и съседи на имота: УПИ Х от кв.7, УПИ ІІ от кв.7, ул. „Хан
Крум” и ул. „Бузлуджа”.
Площ на помещението 9,80 (девет цяло и осемдесет)кв.м при месечна наемна цена в
размер на 49,00 (четиридесет и девет ) лева без ДДС
2. Помещения от сграда КМЕТСТВО, находяща се в парцел ІІ-233, квартал 18
по плана с.Лудогорци, община Исперих с Акт за публична общинска собственост №
1166 от 11.07.2003год. при граници и съседи на имота: ул.” Вихрен “; ул.” Дунав” и
парцел І-234.
Обща площ на помещенията 19,60 (деветнадесет цяло и шестдесет)кв.м при месечна
наемна цена в размер на 98,00 (деветдесет и осем) лева без ДДС.
3. Помещение от сграда КМЕТСТВО, находяща се в парцел І-82, квартал 90 по
плана с.Старо селище, община Исперих с Акт за публична общинска собственост №
1179 от 16.07.2003 год.при граници и съседи на имота: от четири страни улици.
Площ на помещението 15,00 (петнадесет)кв.м при месечна наемна цена в размер на
75,00 (седемдесет и пет) лева без ДДС.
4. Помещение от сграда КМЕТСТВО, находяща се в пл.№312, квартал 19 по плана
с.Лъвино, община Исперих с Акт за публична общинска собственост № 512 от
02.07.2002 год. при граници и съседи на имота: от четири страни улици.
Площ на помещението 13,00 (тринадесет )кв.м при месечна наемна цена в размер на
65,00 (шестдесет и пет)лева без ДДС.
5. Помещение от сграда ЧИТАЛИЩЕ, поземлен имот №46913.120.320 по
кадастралната карта на с.Малък Поровец, община Исперих с Акт за публична общинска
собственост №5626 от 20.11.2013 год. при граници и съседи на имота: №46913.120.647;
№46913.120.321; №46913.120.642; №46913.120.319 и №46913.120.629.
Площ на помещението 29,00 (двадесет и девет )кв.м при месечна наемна цена в размер
на 145,00 (сто четиридесет и пет ) лева без ДДС.

6. Помещение от сграда КМЕТСТВО, поземлен имот №37010.90.360 по
кадастралната карта на с.Китанчево, община Исперих с Акт за публична общинска
собственост № 5187 от 12.11.2012 год. при граници и съседи на имота: №37010.90.358;
№37010.90.354; №37010.90.597 и №37010.90.359.
Площ на помещението 22,23 (двадесет и две цяло двадесет и три )кв.м при месечна
наемна цена в размер на 111,15 (сто и единадесет лева и петнадесет стотинки)лева
без ДДС.
7. Помещение от сграда КМЕТСТВО, находяща се в парцел ІІІ, квартал 4 по плана
с.Средоселци, община Исперих с Акт за публична общинска собственост № 443
от 25.06.2002 год. при граници и съседи на имота: от две страни улици, парцел ХІ-18 и
парцел ІІ-18.
Площ на помещението 6,00 (шест )кв.м при месечна наемна цена в размер на 30,00
(тридесет )лева без ДДС.
ІІІ. Да се отдадат под наем възмездно, без провеждане на публичен търг на
“Български пощи”ЕАД , представлявано от Илия Николов Илиев-Директор на
Регионално звено-Разград следните части от имоти – частна общинска
собственост, за срок от 5 (пет) години, както следва:
1. Помещение от сграда АВТОСПИРКА, находяща се в парцел ХІV, квартал 73 по
плана с.Малко Йонково, община Исперих с Акт за частна общинска собственост №
2162 от 26.02.2009 год.при граници и съседи на имота: УПИ ХV, ул. „ Мусала”, УПИ
ХV и ул. „ Шипка”..
Площ на помещението 15,00 (петнадесет )кв.м при месечна наемна цена в размер на
75,00 (седемдесет)лева без ДДС.
2. Помещение от сграда АВТОСПИРКА, находяща се площад с О.К.09, 10, 12 и 43 по
плана с.Печеница, община Исперих с Акт за частна общинска собственост № 361 от
19.06.2002 год. при граници и съседи на имота: от всички страни улици.
Площ на помещението 6,00 (шест )кв.м. при месечна наемна цена в размер на 30,00
(тридесет ) лева без ДДС.
ІV. Задължава кмета на община Исперих въз основа на решението на Общински
съвет-Исперих да сключи договори за наем, които в три дневен срок от сключването
им да се предоставят на Общински съвет –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 гр. Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 295
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 76, ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, неговите комисии и
взаимодействието ме с общинската администрация мандат 2011-2015г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ

1. Връща докладната записка от Бейсим Руфад Расим – заместник кмет на
община Исперих , относно безвъзмездно предоставяне на Сдружения с нестопанска цел
за стопанисване на част от имот №000101 – публична общинска собственост, находящ
се в землището на с. Лъвино, местност „Къшлалък” , община Исперих, област Разград.
РЕШЕНИЕ

№ 296
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 76, ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, неговите комисии и
взаимодействието ме с общинската администрация мандат 2011-2015г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ

1. Връща докладната записка от Бейсим Руфад Расим – заместник кмет на
община Исперих , относно обезщетяване на лице със земеделска земя от общинския
поземлен фонд.
РЕШЕНИЕ

№ 297
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 25/ 29.07.2008г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” от ПРСР и чл.15, ал.3 от Наредба № 24/
29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярка „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Дейностите по проект „Подобряване на съществуващи центрове за
предоставяне на културни услуги – Читалище „Елин Пелин-1930” с.Подайва, Читалище
„Пробуда-1929” с.Свещари и Читалище „Н.Й.Вапцаров-1964” с.Малко Йонково,
община Исперих” съответстват на Приоритет ІІ. Повишаване качеството на живот на
населението на общината, подобряване средата и условията на труд и живот, Цел 2.2.
Изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата социална инфраструктура.
Развитие на социалната интеграция и социалните услуги, Дейност 2.2.1. Подобряване
на общинския сграден фонд и ремонт на социалната инфраструктура (учебни, здравни,
социални заведения, читалища), точка 2.2.1.13 Основен ремонт читалища по населени
места в община Исперих от Програмата за реализиране на Плана за развитие на
Община Исперих за периода 2007-2013г.

2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги –
Читалище „Елин Пелин-1930” с.Подайва, Читалище „Пробуда-1929” с.Свещари и
Читалище „Н.Й.Вапцаров-1964” с.Малко Йонково, община Исперих” за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ към Стратегия за местно развитие - Исперих по
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони.
Качествени и достъпни услуги за местния бизнес и населението на територията на МИГ
Исперих”.
Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването
им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ

№ 298
На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 25/ 29.07.2008г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони” от ПРСР и чл.15, ал.3 от Наредба № 24/
29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярка „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Дейностите по проект „Рехабилитация на парк „Васил Друмев” в гр.Исперих”
съответстват на Приоритет ІІ. Повишаване качеството на живот на населението на
общината, подобряване средата и условията на труд и живот, Цел 2.3. Опазване на
околната среда и устойчиво използване на природните ресурси. 2.3.3. Подобряване на
състоянието на градската среда, спортната инфраструктура, зони за отдих на
населението на общината и обредни места, 2.3.3.14 от Програмата за реализиране на
Плана за развитие на Община Исперих за периода 2007-2013г.
2. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение
„Рехабилитация на парк „Васил Друмев” в гр.Исперих” за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ към Стратегия за местно развитие - Исперих по мярка
322 „Обновяване и развитие на населените места. Привлекателна жизнена среда –
витални селища, зелена територия”.
Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им.

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването
им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК.
РЕШЕНИЕ

№ 299
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния
кодекс, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, и чл. 15, ал.3 от Закона
за общинския дълг предлагам Общински съвет -Исперих да вземе следното
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за поемане, обслужване и управление на общински дълг от община
Исперих, с която се отменя действащата към момента Наредба № 18 за поемане,
обслужване и управление на общински дълг от община Исперих, приета с Решение
Решение № 152 от 20.06.2009 година, протокол № 25 на Общински съвет – Исперих.
Настоящото решение да се изпрати 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

№ 300
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от Административнопроцесуалния
кодекс, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 82, ал.1 от Закона за
публичните финанси предлагам Общински съвет -Исперих да вземе следното
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Исперих, с която се отменя действащата към момента
Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, приета с
Решение № 83 от 16.12.2004 година, протокол № 15 на Общински съвет – Исперих.
Настоящото решение да се изпрати 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

№ 301
На основание, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал.2 и чл.28 от ЗНА, чл.
76, ал.3 във връзка с чл.77 от АПК, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси
Р Е Ш И:
I. Приема Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Исперих.
II. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно
чл. 78, ал. 3 от АПК действия.
III. С приемането на настоящата Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Исперих се отменя Наредба №11 за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Исперих, приета от Общински съвет
Исперих с Решение № 24 по Протокол № 6 / 28.02.2008 г.
IV. 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

№ 302
На основание, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.1,ал.2 от Закона за
местните данъци и такси.
Р Е Ш И:
I. Приема Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на община Исперих.
II. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно
чл. 78, ал. 3 от АПК действия.
III. С приемането на настоящата Наредбата за определянето размера на
местните данъци на територията на община Исперих се отменя Наредба №3 за
определяне размера на местните данъци на територията на община Исперих, приета от
Общински съвет Исперих с Решение № 23 по Протокол № 6 / 28.02.2008 г.
IV. 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

№ 303
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и
чл.41 от Наредба № 12 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския
бюджет
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Актуализира бюджета на Община Исперих за 2013 г. както следва:
1.1.По приходната част..................................................................................15 985 925 лв.
1.1.1. приходи с държавен характер..................................................................8 740 535 лв.
1.1.2. приходи с общински характер ............................................................... 7 245 390 лв.
1.2.По разходната част /съгласно Приложения 1-13 /................................ 15 985 925 лв
1.2.1 разходи за дейности държавна отговорност.......................................... 8 740 535 лв.
1.2.2. разходи за дейности общинска отговорност .........................................6 508 417 лв.
в т.ч. разходи :
Oбщина Исперих……………………………………………………….. 6 359 964 лв.
Км.Свещари……………………………………………………………….. 48 916 лв.
Км.Подайва……………………………………………………………….. 74 135 лв.
- Намалява резервираните кредити в дейност 998 “Резерв”, § 9700 ........... – 166 404 лв.
1.2.3 разходи за дофинансиране на дейности държавна отговорност ........... 736 973 лв.
Oбщина Исперих………………………………………………………….. 568 875 лв.
ОУ „Васил Левски” с. Тодорово…………………………………….... 16 836 лв.
2. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2013г.
/ съгласно Приложения №14 и 15 / ............................................................. 9 186 741 лв.
Настоящото решение да се изпрати 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

№ 304
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 2014
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
2014 г. /Приложение № 1/ в размер на 1 015 896 лв.
1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и

поддържане на чистотата на територията на селата в община Исперих за 2014 година
/Приложение № 2/ в размер на 373 716 лв.
1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и
поддържане на чистотата на територията на гр.Исперих за 2014 година /Приложение №
3/ в размер на 642 180 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 2014 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 2014 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 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 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 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”
– 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.3 от ЗМДТ за 2014 г., 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 – 1 445.60 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.3 за един брой контейнер – 722.80 лв. за 52 пъти
годишно събиране и извозване на твърди битови отпадъци.
4.3. Такса по чл.66, ал.1 т.1, т.2 и т.3 за един брой контейнер в населени места,
където извозването става два пъти месечно – 333.60 лв.
4.4. Такса по чл.66, ал.1 т.4 – 5.0 промила пропорционално върху основа, която е
по-високата 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 обявяването му
пред Административен съд – Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 305
На основание Чл. 21, ал. 1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл. 171, ал, 1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс
/ДОПК/, , във връзка с Чл.162, ал.2, т. 3 от ДОПК, Общински съвет дава съгласие за
отписване от счетоводните регистри на община Исперих на вземания от такси за
ползване на Целодневни детски градини, Детски ясли, Ученическо общежитие и
Домашен социален патронаж, съгласно приложена Справка с имената на ползвателите;
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Възлага на кмета на община Исперих
просроченото несъбираемо вземане.

да издаде Заповед за отписване на

2. 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

№ 306
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за
общинската собственост; чл.15, ал. 1 от Наредба № 5 на Общински съвет – Исперих

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

І. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени –
общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти /павилиони/ за
осъществяване на обща търговска дейност на територията на гр. Исперих, община
Исперих, област Разград с обща площ 18кв.м., както следва:
1. ул. „Хан Аспарух” срещу пешеходната пътека до Автогара -Исперих – 4,5 кв.
м. – І-ва зона;
2. ул. „Александър Стамболийски”, пред „Ахинора” – 4,5 кв.м. - – І-ва зона;
3. ул. „Васил Левски” до Кафе – аператив „Бавария” – 4,5 кв.м. – І-ва зона;
4. ул. „Васил Левски” на пресечка с ул. „Чумерна” – 4,5 кв.м. –ІІ – ра зона.
за срок от 5 / пет / години с първоначална месечна наемна цена 35.00лв. /кв.м.
за I –ва зона, 30.00 лв./кв.м. за II – ра зона съгласно Наредба № 11 на ОбС – Исперих.
ІІ. Публично оповестения конкурс да се проведе при следните условия:
1. Предложена цена – 40 %;
2. Критерий за социално предложение за облагородяване и изграждане на
детски и /или спортни площадки на стойност не по ниска от 8 000лв. (осем хиляди
лева) без ДДС за срок от 1 /една/ година от сключването на Договора за наем - 30%;
3. Критерий за разкриване на не по – малко от 4 работни места – 30%.
ІІІ. Задължителни условия за допускане до участие:
1. Участниците в конкурса се задължават :
1.2 Да използват имота по предназначение /поставяне на павилиони за продажба
на тютюневи изделия и др./.
1.3 Да разкрият и поддържат не по-малко от 4 / четири / работни места в
обектите.
1.4 Размер на предвидените инвестиции и срок за влагането им да е не по-малко
от 8000 лв. /осем хиляди лева/ без ДДС за изграждането им за срок не по-дълъг от 1
/една/ година от сключването на Договора за наем.
1.5 Участникът да е с доказан опит като търговец от най – малко 3 / три / години в
управлението и експлоатацията на временни преместваеми съоръжения, като представи
доказателства за реално осъществяване на търговска дейност от минимум 3 /три /
години, за броя и собствеността на обектите и Договори за наем или еквивалентни на
общински терени.
1.6. Участникът писмено да декларира, че ще облагороди пространството около
всеки един преместваем обект, като го поддържа в добър външен вид, както и площите
около него в радиус от минимум 5 м.
1.7. Да представи доказателства за липса на задължения към Община Исперих.
ІV. Утвърждавам конкурсната документация, съдържащи всички необходими
материали за участие в процедурата.
V. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно организиране и провеждане на публично оповестения
конкурс.

VІ. 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 обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ

№ 307
С цел по-ефективно разпореждане с имоти общинска собственост, отреждане на
територии за ниви и определяне предназначение на земеделски земи съобразно
начина им на ползване на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.22, ал.1. от ЗМСМА, чл.6,
ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.5 ал.1 и 2 от Наредба №5 на ОбСИсперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Променя статута на общински поземлен имот № 000099 – общинска
собственост с Акт за публична общинска собственост № 344/18.09.2012г., вписан в СВ
под регистрационен № 2903, том. 12, с начин на трайно ползване „Язовир” с площ на
имота 33,945 /тридесет и три цяло деветстотин четиридесет и пет дка /, находящ се в
местност „Неопределена” в землището на с. Лъвино, община Исперих, област Разград
от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
ІІ. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по
изпълнението на настоящото решение.
III. 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

№ 308
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.71, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността ОбС – Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация мандат 2011-2015 г. и като се запозна със Становището по
Ревизионен акт № 171303429/15.11.2013г. на ТД на НАП - Варна
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Не дава съгласие за опрощаване на публичните вземания на Хатче Хълми Бекир
от с. Тодорово, общ. Исперих, обл. Разград, установени от ТД на НАП – Варна.

2.Настоящото решение да бъде изпратено на Областния управител на Област
Разград в 7/седем/ дневен срок от приемането му.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Администрацията на Президента на
Република България.
4.Настоящето решение да бъде изпратено на Хатче Хълми Бекир от с. Тодорово,
общ. Исперих, обл. Разград
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.

Председател: /п/ Гюнай Хюсмен
Вярно с оригинала,

ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА:

/Сейде Султанова /

