ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИ РЕШЕНИЯ
от заседание на Общински съвет - Исперих
ПРОТОКОЛ № 50 /28.01.2011г.
РЕШЕНИЕ:
№291

Във връзка с приетите изменения и допълнения на Закона за местните данъци и
такси (обн. ДВ, бр.98 от 14.12.2010 г. ) и с оглед привеждане на нормативната база на
община Исперих в съответствие промените е необходимо Общинският съвет да измени
и допълни Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на
община Исперих приета с Решение № 23 / 28. 02. 2008г. на ОбС – Исперих, Протокол
№6, както и въвеждането на нов данък „Туристически данък” и на основание чл.21, ал.
1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 1, ал. 2, чл. 61с от ЗМДТ и във връзка с §
25, ал. 1 и § 26 от ЗИД на ЗМДТ /ДВ бр. 98/14. 12. 2010 г./ и чл. 3 от Наредба № 3 на
ОбС – Исперих,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ

І. Приема следните изменения и допълнения в Наредба № 3 за определяне
размера на местните данъци на територията на община Исперих, както следва:
§ 1. В чл. 2 се създава нова т.7 „туристически данък”
§ 2 Чл. 5, се изменя както следва:
1. ал. 2 придобива следната редакция:
„Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по
Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда
на ГПК.”
2. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
„ В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат
правата
и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на
данъчни задължения – на публични изпълнители. Когато в нормативен акт е
предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК, за
задължения за данъци и такси по този закон , се представя удостоверения само за
задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно
седалище на съответното лице.”
3. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
„Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината.”
4. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:
„Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал.

2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за
местни приходи в съответната община - на териториален директор на
Националната агенция за приходите.”
5. Създава се нова ал. 6 със следното съдържание:
„Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в
размер до 100 000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до
една година от датата на издаване на разрешението, е кметът на Общината, а в
останалите случаи е общинският съвет.”
§ 3 В чл. 7, ал. 4 се отменя
§ 4 В чл. 8 се изменя и допълва както следва:
т. 1. В ал. 2 накрая се добавя израза „ или съответната част от него”
т. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:
„ За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на
което имотът е предоставен за управление.”
§ 5 Създава се нов чл. 9а със следното съдържание:
„ чл. 9а, ал. 1 За новопостроените или придобитите по друг начин имоти
собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за
това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като
подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите
имоти.
Ал. 2 Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото
вещно право, е предприятие, в декларацията по ал. 1 се посочва и отчетната
стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.
Ал. 3 При промяна на някое обстоятелство, което има значение за
определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и
в срока по ал. 1.
Ал. 4 При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се
подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ.
Ал. 5 Подадената декларация от един съсобственик, съответно
ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.”
Ал. 6 Данъкът по ал. 1 и ал. 4 се определя от служител на общинската
администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на
данъчно задълженото лице или на негов законен представител.
§ 6 В чл. 11 се изменя както следва:
Т. 1 ал. 1 придобива следното съдържание:
„Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните
срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На
предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на
сто.”
§ 7 Чл. 46 се изменя както следва:
Т. 1 ал. 1 придобива следното съдържание:
„Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните
срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На
предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на
сто.”
Т. 2 Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
„Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически
преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с
представяне на издаден или заверен от общината документ.”
§ 8 чл. 52, ал. 1, т. 2 се изменя и придобива следната редакция:

„физическите лица, включително едноличните търговци, които
извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна
дейност от посочените в т. 1 - 36 от приложение № 4 от ЗМДТ, заплащат патентния
данък само за тази дейност, за която определеният данък e с най-висок размер; за
извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага” за
извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;".
§ 9 В глава втора се създава нов раздел VІ със следното съдържание:
Раздел VII.
Туристически данък
Чл. 57 (1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по
местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла
на Закона за туризма.
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от
данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.
(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на
всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Чл. 58 (1) Определя размерът на дължимия туристически данък за 2011
г. за средствата за подслон и местата за настаняване, както следва:
а) За месец януари 2011г.
1. категория 1 звезда - 0,60 лв. за нощувка;
2. категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка;
3. категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка;
4. категория 4 звезди - 1,00 лв. за нощувка;
5. категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка.
б) от месец февруари 2011г.
1. категория 1 звезда - 0,70 лв. за нощувка;
2. категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка;
3. категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка;
4. категория 4 звезди - 1,00 лв. за нощувка;
5. категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка.
(2) Декларацията по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ не се подава за
предоставените нощувки през 2010 г
(3) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя,
като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка
по ал. 1.
(4) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до
15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
(5) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък
от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон
или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в
приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или
мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо
дали обектът се използва.
(6) Разликата по ал. 4 се определя по следната формула:
Р = (РДхПКхДх30/100) - ДД,
където:
Р е разликата за внасяне;

РД - размерът на данъка по ал. 1;
ПК - пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или
мястото за настаняване за календарната година;
Д - брой дни в годината;
ДД - сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година.
Чл. 59 Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия
по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма.
§ 10 Създава се нова глава трета със следното съдържание:
Глава трета

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 60 Който не подаде декларация по чл. 9а от Наредба № 3 на ОбС Исперих, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или
обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до
освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а
юридическите лица - с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., ако не е
предвидено по-тежко наказание.
Чл. 61. (1) Наследник, заветник или техен законен представител, който
не подаде декларация по чл. 25 от Наредба № 3 на ОбС - Исперих, в срок, не
декларира или невярно декларира получено по наследство имущество, се наказват
с глоба от 10 до 500 лв.
(2) За нарушение по чл. 41 от ЗМДТ на виновните лица се налага глоба
в размер от 20 до 200 лв.
Чл. 62. При укриване на част от цената при получаване на имущества
по дарение или по възмезден начин на страните се налага глоба в двойния размер
на дължимия данък върху укритата част.
Чл. 63 (1) Лице, което не подаде декларация по чл. 48 от настоящата
Наредба или не я подаде в срок, се наказва с глоба в размер до 500 лв., ако не
подлежи на по-тежко наказание.
(2) Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства
в декларацията по чл. 48 настоящата Наредба, водещи до определяне на патентен
данък в по-малък размер или до освобождаване от патентен данък, се наказва с
глоба до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
Чл. 64. (1) При неспазване на разпоредби по тази Наредба извън
случаите по чл. 61, 63, от настоящата Наредба на виновните лица се налага глоба
в размер от 20 до 200 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.
(2) Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на
местните данъците
Чл. 65. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от
служителите на общинската администрация, а наказателните постановления се
издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и
изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за
административните нарушения и наказания.
(3) Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни
постановления, издадени от кмета на общината, постъпват в приход на бюджета
на общината.

(5) За маловажни случаи на административни нарушения по този закон,
установени при извършването им, могат да бъдат налагани на местонарушението
глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа
данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето
на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се
подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата.
На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако
нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението
се съставя акт за установяване на административното нарушение.
§ 11 Допълва Преходни и заключителни разпоредби както следа:
1. Създава нов параграф 9 със следното съдържание:

„§ 9 „ С влизане в сила на Наредба № 3 на ОбС – Исперих се отменя се Раздел

IV „ТУРИСТИЧЕСКА ТАКСА” от Наредба № 11 на ОбС – Исперих”

2. Създава нов параграф 10 със следното съдържание:
„§ 10 „Настоящата Наредба се изменя с Решение № ........, на ОбС – Исперих,
протокол № ........ , като влиза в сила от .......................... с изключение на чл. 9а,
който влиза в сила от 01. 07. 2011г.”
II. Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих
и на Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им
съгласно чл. 22 от ЗМСМА.
IІІ. След нанесените изменения Наредба № 3 да се изпрати на Административен
съд – Разград и на Районна прокуратура гр. Исперих.
ІV. Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от
обявяването им пред Административен съд –Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ:
№292

Във връзка с приетите изменения и допълнения на Закона за местните данъци и
такси (обн. ДВ, бр.98 от 14.12.2010 г. ) и с оглед привеждане на нормативната база на
община Исперих в съответствие промените на ЗМДТ и на основание чл.21, ал. 1 т. 23 и
ал. 2 от ЗМСМА във връзка § 25, ал. 2 от ЗИД на ЗМДТ /ДВ бр. 98/14. 12. 2010 г./ в
сила от 01. 01. 2011г, чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, чл. 67 от ЗМДТ и чл.10 от Наредба №
11 на ОбС - Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ
І. Приема следните изменения и допълнения в Наредба № 11 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих, както
следва:

§ 1. В чл. 2, ал.1 т.7 „туристически данък” се отменя
§ 2. Чл. 4, се изменя както следва:
1. В ал. 1, т. 4 се добавя накрая израза: „ чрез определяне на такси и цени на
услуги”
2. създава се нова т. 4 със следното съдържание:
„ насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните
в Наредбата услуги ”
§ 3. В чл. 5, ал. 1 след израза: „ други разходи” се добавя израза: „напр.
Инвестиционни”
§ 4 В чл. 8 се създават нова ал. 3 и ал.4 със следните съдържания:
„(3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането

на бюджета на общината.
(4) Редът за освобождаване на отделни категории лица изцяло или частично от
заплащане на отделни видове такси е следният:
т. 1. Лицето подава заявление, с което заявява и декларира, че попада в
категорията на освободените съгласно решението на Общинския съвет.
т. 2. Към заявлението се прилага копие от актуален документ, доказващ
принадлежността му към съответната категория лица .
Заявлението и документите по т. 1 и 2 се разглеждат и проверяват от определен
служител на общинската администрация, който вписва своето становище върху
заявлението. Кметът на населеното място одобрява освобождаването на лица
изцяло или частично от заплащане на определени видове такси.
т. 3 Общинската администрация съставя списък на определените категории
лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси, който се
предоставя на съответната институция събираща или калкулираща при
съответното ценообразуване такса.”
§ 4 Създава се нов чл. 8а със следните съдържания:
„Чл. 8а . В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината
и от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да
бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до
размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.”
§ 5. Член 12 придобива следната редакция:
„Чл. 12. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на
прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при
промяна размера на таксите и цените.
(2) При необходимост общинският съвет променя размера на местните
такси и цените на услугите.”
§ 6 В чл. 14 се правят следните изменения:
т.1 Ал. 2 придобива следната редакция:
„(2) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 14 в
съответния район, графиците и честотата на услугите се определят със заповед на
Кмета на Общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната
година. ”
т. 2 Създава не нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е
организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. При заплащане
на таксата задължените лица
представят доказателства за начина на депониране на отпадъците /договор с
фирма, притежаваща разрешение по чл.37 от ЗУО, кантарна бележка и други/.”
§ 7 Член 15 придобива следната редакция:
„чл. 15 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. за имоти – общинска собственост, данъчно задължено е лицето на което имотът
е
предоставен за управление.”
§ 8 Член 16 придобива следната редакция:
„Чл. 16 (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с
решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, 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 депата или други
инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения
за обезвреждане на битови отпадъци;
4.
почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.”
ал. 2 За населението в гр. Исперих
т.1. за жилищни имоти - 4 /четири/ промила върху данъчната оценка в това
число:
а) такса за сметосъбиране и сметоизвозване;
б) такса за депониране на регионално депо Разград и очисления по чл. 71а и чл.
71е от ЗУО
в) Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и др. територии
от населените места предназначени за обществено ползване
т.2. за нежилищни имоти с търговско предназначение -9/девет/ промила върху
данъчната оценка в това число:
а) такса за сметосъбиране и сметоизвозване;
б) такса за депониране на регионално депо Разград и очисления по чл. 71а и чл.
71е от ЗУО
в) Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и др. територии
от населените места предназначени за обществено ползване
ал. 3 За населението на селата в община Исперих
т.1. за жилищни имоти – 4 / четири / промила върху данъчната оценка в това
число:
а) такса за сметосъбиране и сметоизвозване
б) такса за депониране на регионално депо Разград и очисления по чл. 71а и чл.
71е от ЗУО
в) Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и др. територии
от населените места предназначени за обществено ползване
т.2. за нежилищни имоти с търговско предназначение – 9/ девет / промила върху
данъчната оценка в това число:
а) такса за сметосъбиране и сметоизвозване;
б) такса за депониране на регионално депо Разград и очисления по чл. 71а и чл.
71е от ЗУО
в) Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и др. територии
от населените места предназначени за обществено ползване
ал. 4 За всички юридически лица и търговци, регистрирани на територията
на гр. Исперих 9 /девет/ промила върху отчетната стойност на ДМА в това число:
а) такса за сметосъбиране и сметоизвозване
б) такса за депониране на регионално депо Разград и очисления по чл. 71а и чл.
71е от ЗУО
в) Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и др. територии
от населените места предназначени за обществено ползване
ал. 5. За всички юридически лица и търговци, регистрирани на територията
на селата в община Исперих 9 /девет/ върху отчетната стойност на ДМА в това
число:
а) такса за сметосъбиране и сметоизвозване ;

б) такса за депониране на регионално депо Разград и очисления по чл. 71а и чл.
71е от ЗУО
в) Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и др. територии
от населените места предназначени за обществено ползване
§ 9. Член 17 се правят следните изменения и допълнения:
т. 1 ал. 1 изменя и придобива следната редакция:
„Чл.17.(1) Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 01.
март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която се дължи.”
т. 2 ал. 2 изменя и придобива следната редакция:
„На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка
от 5 на сто.
§ 10. Създава се нов чл. 17 а със следното съдържание:
чл.17а Такса «битови отпадъци» се определя, както следва:
(1)
В гр.Исперих за жилищни имоти на граждани и предприятията таксата се
определя по един от следните два начина:
1. Според количеството на отпадъците:
а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - според количеството на
битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на
ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци.
б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или
други съоръжения - според количеството на битовите отпадъци, съобразно вида,
броя и честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за
изхвърляне на битови отпадъци.
в) За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване пропорционално върху данъчната оценка на имота.
2. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци:
а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - пропорционално върху
данъчната оценка на имота.
б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или
други съоръжения - пропорционално върху данъчната оценка на имота.
в) За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване пропорционално върху данъчната оценка на имота.
(2) В населени места на територията на община Исперих за жилищни имоти на
граждани и предприятия таксата се определя по един от следните два начина:
1. Според количеството на отпадъците:
а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - според количеството на
битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на
ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци.
б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или
други съоръжения - според количеството на битовите отпадъци съобразно вида,
броя и честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за
изхвърляне на битови отпадъци.
в) За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване пропорционално върху данъчната оценка на имота по чл. 21 от ЗМДТ.
2. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци:
а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - пропорционално върху
данъчната оценка на имота по чл. 21 от ЗМДТ.
б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или
други съоръжения - пропорционално върху данъчната оценка на имота по чл.21 от
ЗМДТ.
в) За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване -

пропорционално върху данъчната оценка на имота по чл. 21 от ЗМДТ.
(3) В гр.Исперих и всички населени места на територията на община Исперих за
нежилищни имоти на граждани таксата се определя по един от следните два
начина:
1. Според количеството на отпадъците:
а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - според количеството на
битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на
ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци.
б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или
други съоръжения - според количеството на битовите отпадъци съобразно вида,
броя и честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за
изхвърляне на битови отпадъци.
в) За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване пропорционално върху данъчната оценка на имота по чл. 21 от ЗМДТ.
2. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци:
а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - пропорционално върху
данъчната оценка на имота по чл. 21 от ЗМДТ.
б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или
други съоръжения - пропорционално върху данъчната оценка на имота по чл.21 от
ЗМДТ.
в) За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване пропорционално върху данъчната оценка на имота по чл. 21 от ЗМДТ.
(4) В гр.Исперих и всички населени места на територията на община Исперих за
нежилищни имоти на предприятия таксата се определя по един от следните два
начина:
1. Според количеството на отпадъците:
а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - според количеството на
битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на
ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци.
б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или
други съоръжения - според количеството на битовите отпадъци съобразно вида,
броя и честотата на извозване на ползваните през годината стандартни съдове за
изхвърляне на битови отпадъци.
в) За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване пропорционално върху данъчната оценка на имота по чл. 21 от ЗМДТ.
2. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци:
а) За услугата по сметосъбиране и сметоизвозване - пропорционално върху
данъчната оценка на имота по чл. 21 от ЗМДТ.
б) За услугата по обезвреждане и депониране на битови отпадъци в депа или
други съоръжения - пропорционално върху данъчната оценка на имота по чл.21 от
ЗМДТ.
в) За услугата по поддържане на териториите за обществено ползване пропорционално върху данъчната оценка на имота по чл. 21 от ЗМДТ.
(5) За жилищни имоти на предприятия и организации, които се намират
извън границите на общия градоустройствен план на
гр.Исперих и
регулационните планове на всички населени места на територията на община
Исперих пропорционално върху данъчната оценка на имотите. Тази такса
включва разходите за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено
ползване.
(6) За нежилищни имоти на предприятия и организации, които се намират

извън границите на общия градоустройствен план на
гр.Исперих и
регулационните планове на всички населени места на територията на община
Исперих пропорционално върху данъчната оценка на имотите. Тази такса
включва разходите за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено
ползване.
Чл. 176. (1) Когато таксата се определя според количеството на битовите
отпадъци, лицата подават декларация по образец /Приложение към чл. 176, ал. 1/
в сектор "Местни данъци и такси" до 30 ноември на предходната година. За
новоизградените или придобитите през годината имоти, декларацията се подава в
двумесечен срок от датата на придобиване.
(2) В декларацията се посочват базовите данни за недвижимия имот.
Видът и броят на необходимите съдове за битови отпадъци се определят от
експерт "Екология" в Дирекция „УТССД”,
съобразно декларираните базови
данни по „Диференцирани норми на натрупване на ТБО за отделните сгради с
обществено предназначение, търговски и културно-битови обекти, училища и
други" /Приложение към чл. 176, ал. 2/, определени от МОСВ в Ръководство за
определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и
транспортиране на отпадъци.
(3) В периода от 10 до 15 декември задължените лица могат да направят
справка за вида и броя на необходимите съдове за битови отпадъци, определени по
реда на ал. 2.
(4) В периода по ал. 3 задължените лица могат да оттеглят подадената
декларация. В такъв случай ще заплащат годишна такса, пропорционално върху
основа, определена от Общинския съвет.
(5) Когато лицата не са подали в срок декларацията по чл. 176, ал. 1,
декларирали са неверни данни или не изхвърлят битовите отпадъци в
определените за целта съдове, заплащат годишната такса пропорционално върху
данъчната оценка на имота /данъчната оценка на имота по чл. 21 от ЗМДТ - за
нежилищните имоти на предприятия/. От размера на дължимата годишна такса се
приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви, съгласно
сроковете за плащане.
(6) Не се разглеждат декларации на онези задължени лица, които
към Исперих.
Чл. 17в. (1) За новоизградени обекти таксата се събира от началото на
месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало използването
им.
(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на
сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който
ползването е започнало.
(3) При прехвърляне на имота приобретателят дължи такса от началото на
месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или
ползването, освен ако таксата е платена от прехвърлителя.
(4) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се събира включително за
месеца, през който е преустановено ползването й.
Чл. 17г. ( (1) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване:
1. Когато услугата не се предоставя от общината, което задължително се
регламентира в заповедта на кмета по чл. 14, ал. 2 от Наредбата;
2. За имотите, които няма да се ползват през цялата година и задължените
лица са подали декларация по образец /Приложение към чл. 17г, ал. 1, т. 2/ в

сектор "Местни данъци и такси" до 30 ноември на предходната година и
дават съгласие длъжностни лица от общинска администрация Исперих да
извършват проверки за движение на показателите по партидите на водомер и
електромер.
(2) В случаите, когато след проверка на Органите на общинската
администрация се установи ползване на имот, деклариран по ал. 1, т. 2 или
новоизграден, нарушителите заплащат годишната такса за сметосъбиране и
сметоизвозване със съответните лихви, съгласно сроковете за плащане и носят
административнонаказателна отговорност, съгласно ЗМДТ.
§ 11. Член 19 се отменя
§ 12 Създав се нов Чл. 51а със следното съдържание:

Чл. 51а В изпълнение на правомощията си по чл. 431 от ГПК за
получаване на писмени справки и сведения, на копия и извлечения на документи, съдържащи
информация за длъжника, ЧСИ има право да получава информацията необходима за

съответното изпълнително производство, както и за вписване на обезпечителни
мерки, по него се дължи съответната такса, както следва:
1. обикновени – 10 лв.
2. бързи – 20 лв.
3. експресни – 30лв.

Таксата се заплаща от взискателя и е за сметка на длъжника.
§ 13 Допълват се Преходни и заключително разпоредби както следа:
3. Създава нов параграф 5 със следното съдържание:

„§ 5 „ С влизане в сила на Наредба № 3 на ОбС – Исперих се отменя Раздел

IV „ТУРИСТИЧЕСКА ТАКСА” от настоящата наредба”

4. Създава нов параграф 6 със следното съдържание:
„§ 6 „Настоящата Наредба се изменя с Решение № ........, на ОбС – Исперих,
протокол № ........
II. Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих
и на Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им
съгласно чл. 22 от ЗМСМА.
IІІ. След нанесените изменения
Наредба № 11 да се изпрати на
Административен съд – Разград и на Районна прокуратура гр. Исперих.
ІV. Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от
обявяването им пред Административен съд –Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
РЕШЕНИЕ:
№293

На основание чл. 21 ,ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.62, във връзка с чл.66, ал.1,
чл.67, ал.1 и 2, предл.ІІІ и ал.4 от ЗМДТ, чл. 15а от Наредба 11 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Исперих,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

І. Утвърждава План - сметка за необходимите разходи по чл.66 от ЗМДТ през 2011 г.
ІІ. Определя размера на Такса битови отпадъци за 2011 г., съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2
от ЗМДТ, както следва:
1. За населението в гр. Исперих
1.1. За жилищни имоти - 4 /четири/ промила върху данъчната оценка в това
число:

а) такса за сметосъбиране и сметоизвозване – 1 / един / промил;
б) такса за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 2 / два /
промила;
в) такса за такса за депониране на регионално депо Разград и отчисления по чл. 71а и
чл. 71е от Закон за управление на отпадъците - 1 / един / промил.
1.2. За нежилищни имоти с търговско предназначение – 9 / девет / промила върху
данъчната оценка в това число:
а) такса за сметосъбиране и сметоизвозване – 1 / един / промил;
б) такса за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 3,5 / три
цяло и пет / промила;
в) такса за такса за депониране на регионално депо Разград и отчисления по чл. 71а и
чл. 71е от Закон за управление на отпадъците – 4,5 / четири цяло и пет / промила;
2. За населението на селата в община Исперих
2.1. За жилищни имоти - 4 /четири/ промила върху данъчната оценка в това
число:
а) такса за сметосъбиране и сметоизвозване – 3 / три / промила;
б) такса за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0 / нула /
промила;
в) такса за такса за депониране на регионално депо Разград и отчисления по чл. 71а и
чл. 71е от Закон за управление на отпадъците - 1 / един / промил.
2.2. За нежилищни имоти с търговско предназначение – 9 / девет / промила върху
данъчната оценка в това число:
а) такса за сметосъбиране и сметоизвозване – 7 / седем / промила;
б) такса за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0 / нула /
промила;
в) такса за такса за депониране на регионално депо Разград и отчисления по чл. 71а и
чл. 71е от Закон за управление на отпадъците – 2 / два / промила;
3. За юридически лица и търговци, регистрирани на територията на гр. Исперих 9 /девет/ промила върху по-високата между отчетната им стойност и данъчната
оценка, в това число:
а) такса за сметосъбиране и сметоизвозване – 1 / един / промил;
б) такса за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 3 / три /
промила;
в) такса за такса за депониране на регионално депо Разград и отчисления по чл. 71а и
чл. 71е от Закон за управление на отпадъците – 5 / пет / промила;
4. За юридически лица и търговци, регистрирани на територията на селата в
община Исперих - 9 /девет/ върху по-високата между отчетната им стойност и
данъчната оценка, в това число:
а) такса за сметосъбиране и сметоизвозване – 6 / шест / промила;
б) такса за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0 / нула /
промила;
в) такса за такса за депониране на регионално депо Разград и отчисления по чл. 71а и
чл. 71е от Закон за управление на отпадъците – 3 / пет / промила;

ІII. Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им
съгласно чл. 22 от ЗМСМА.
ІV. Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от обявяването им
пред Административен съд –Разград по реда на Административно процесуалния
кодекс.
РЕШЕНИЕ:
№294

С цел кандидатстване на Община Исперих по „Проект за социално включване”
пред Министерството на труда и социалната политика, Дирекция “Социално
включване” финансирано от Международната банка за възстановяване и развитие (
Световна банка) за превенция на социалното изключване и намаляване на бедността
сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие и основание чл. 21, ал. 1, т.23
и ал. 2 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:

1. Общински съвет - Исперих дава съгласие Община Исперих да изпълни
„Проект за социално включване” в случай, че бъде финансиран от Международната
банка за възстановяване и развитие ( Световна банка).
2. Общински съвет - Исперих дава съгласие Община Исперих да осигури
средства за съфинансиране на „Проект за социално включване” чрез поемане на всички
разходи, свързани с изработването на инвестиционния проект и неговото одобряване,
строителния надзор, инвеститорския контрол и др. присъщи разходи (разходи за
присъединяване, за приемателни комисии и др. подобни.).
3. Общински съвет - Исперих дава съгласие Община Исперих да поеме
ангажимент за осигуряване на устойчивост на разкритите услуги по проект за
социално включване чрез тяхното поддържане за период от 10 години след
приключване на проекта.
4. 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 съобщаването
му пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Общински съвет – Исперих: / п /
/ БЕЙСИМ БАСРИ/
ПРОТОКОЛИСТ: / п /
/ К. Ариф/

