РЕШЕНИЯ
от заседание на Общински съвет - Исперих
проведено на 22.01.2007г.
ПРОТОКОЛ № 36

254/1. Създава нов член 18А към Раздел І-ви от глава ІІ-ра на Наредба № 11 със следното
съдържание:
ал. 1 Издаване на удостоверение за данъчна оценка
Издаване на удостоверение за данъчна оценка
Вид услуга

Физическо лице (лв.)

Юридическо лице (лв.)

обикновена

5,00

7,00

бърза

7,00

10,00

експресна

10,00

13,00

ал. 2 Издаване на удостоверение по дадено искане:
- за декларирани данни
- за платен данък върху наследствата
- за платен данък превозни средства - дубликат
- за платен данък недвижими имоти и такса битови отпадъци - дубликат
- за служебна бележка

1,00 лв.
1,00 лв.
1,00 лв.
1,00 лв.
2,00 лв.

ал. 3 Видове формуляри:
Данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ
Всички останали по ...

0,50 лв.
0,10 лв.

ал. 4 Копирни услуги – 0,05 лв. на страница

254/2. Променя чл. 19, както следва:
ал. 4 Такса за търговия със селско стопанска продукция (ССП):
т.5 за продажба на ССП:
а) от лек автомобил или ремарке

2,00 лв.

б) от микробус до 1 тон
в) от микробус от 1 тон до 2 тона
г) от микробус над 2 тона
д) от товарен автомобил до 4 тона
е) товарен автомобил над 4 тона

3,00 лв.
4,00 лв.
5,00 лв.
6,00 лв.
8,00 лв.

т. 6 Такса за продажба на живи животни:
1. Пернати
а) пилета и кокошки:
- с лек автомобил или ремарке
- с микробус до 1 тон
- с микробус над 1 тон

2,00 лв.
4,00 лв.
5,00 лв.

б) пуйки, патици и гъски (на брой) - 0,20 лв.
2. Дребни животни:
а) малки прасета (на брой) - 0,30лв.
б) агнета и ярета (на брой) - 0,30лв.
ал. 6 Такса за ползване на измервателен инвентар:
- кантари (за месец) - 12,00лв.
ал. 7 Такса за ползване на терен с цел търговия с промишлени стоки:
1. На ден - 1,50 лв./кв.м.
2. Продажба на промишлени стоки от кола:
а) от лек автомобил
б) от микробус до 1 тон
в) от микробус от 1 тон до 2 тона
г) от микробус над 2 тона

3,00 лв.
5,00 лв.
6,00 лв.
7,00 лв.

ал. 7, т.6 Такса за продажба на строителни материали :
1. С товарна кола - 15,00 лв.
ал. 8, т.1 Такса за запазено място за абонат, който отсъства за период повече от 1 месец по
уважителни причини:
1. За едно абонирано място от 2 кв. м. - 8,00 лв./ месец
ал. 8, т.2 Такса за продажба на леки автомобили - 3,00 лв./ бр
3. Отменя т. 4 на чл.38

4. Променя чл. 40 както следва:
За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:
1. За издаване на удостоверение за наследници
2. За издаване на удостоверение за идентичност на имена
3. За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт
4. За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и
за повторно издаване на препис - извлечение от акт за смърт
5. За издаване на удостоверение за семейно положение
6. За издаване на удостоверение за родствени връзки
7. За адресна регистрация и издаване на удостоверения за постоянен / настоящ адрес
8. за заверка на покана - декларация за посещение на чужденец в Р България
9. За заверка на покана - декларация за частно посещение в Република България на лице,
живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност
10. За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина
11. За всички други видове удостоверения по искане на граждани
12. За преписи от документи

2,00 лв.
2,00 лв.
2,00 лв.
2,00 лв.
2,00 лв.
2,00 лв.
2,00 лв.
7,00 лв.
2,00 лв.
2,00 лв.
2, 00лв.
1,00 лв. на
страница

5. Променя таблица № 1 на чл. 53, ал.1 - Списък на видовете услуги и цени за тях както следва:
- Ред 13 се променя и приема следното съдържание: издаване на Удостоверение за ползване на строеж
по предназначение /чл.178, ал.2 от ЗУТ и чл.4, ал.2 от Наредба №6/ - 30,00 лв.;
- Ред 17 в изречението "За издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти по реда на
чл. 177, ал. 3, чл. 178, ал. 2 от ЗУТ в зависимост от категорията се събират такси, както следва", се заличи
чл. 178, ал. 2;
- Ред 18 се променя както следва: Удостоверение за идентичност на поземлен имот цена: 3,00 лв. –
обикновена; 6,00 лв. - бърза; 9,00 лв. - експресна;
- В ред 51 отпада т. 7 – молба за регистрация на земеделска и горска техника;
- Отпада текстът на ред 53 и на негово място се създава нов текст със следното съдържание – Издаване
на удостоверение по чл.52 от ЗКИР – 5,00 лв.
- Отпада текстът на ред 59 и на негово място се създава нов текст със следното съдържание: Транспорт
на покойник от и към други населени места. Извън града - 0,34 лв./км.; в града - 0,39 лв./км;
- Променят се цените на ред 54 от 40,00 лв. на 48,00 лв.
- Променят се цените на ред 55 от 15,00 лв. на 20,00 лв.
- Променят се цените на ред 57 от 13,50 лв. на 8,00 лв.
- Променят се цените на ред 60 от 2,00 лв. на 6,00 лв.
- Отпада текстът на ред 62 и на негово място се създава нов текст със следното съдържание – Сключване
на гр. брак без ритуал – 5,00 лв.;
- Ред 63 се променя и приема следното съдържание: Ползване на "Траурната зала" в гробищния парк.
Променят се и цените от 4,00 лв. на 6,00 лв.

- Отпада текстът на ред 64 и на негово място се създава нов текст със следното съдържание –
Удостоверение за реално обособени части на сграда -/чл.202 ЗУТ/ - 5,00 лв.;
- Отпада текстът на ред 65 на негово място се създава нов текст със следното съдържание – брой ковчег
по избор на доставна цена;
- Отпада текста на ред 66 на негово място се създава нов текст със следното съдържание – брой тензух
на доставна цена;
- Създава се нов ред 76 със следното съдържание – Извадка от действащ устройствен план за частична
промяна на съществуващия: а / до 3 имота – 10,00 лв.; б/ над 3 имота – 15,00 лв.
- Създава се нов ред 77 със следното съдържание - Презаверка на инвестиционен проект – 0,1 % от
стойността на проекта;
- Създава се нов ред 78 със следното съдържание - Презаверка на разрешение за строеж – 10,00 лв.
6. Променя съдържанието на раздел VІІІ както следва:
Раздел VІІІ – такса за притежаване на куче
Създава нов чл.44А със следното съдържание:
Чл.44 А, ал. 1 За притежаване на куче/регистрирано по реда на наредба № 14 на ОбС Исперих
/собственикът заплаща годишна такса в размер на 2 /два/ лева в Общината.
Чл.44 А, ал. 2 Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година, или в
едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.
Досегашният Раздел VІІІ става раздел ІХ – Такса за гробни места
7. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на Община Исперих и Областен управител на
Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на Обжалване в 14 дневен срок от датата на съобщаването му
пред РОС по реда на ЗАП при условията на §142 от АПК.

255. Да се извърши доброволна делба на обект – масивна двуетажна сграда в с. Тодорово между
Община Исперих от една страна и ПК "Наркооп" от друга страна както следва:
255/1. Община Исперих получава в дял и става собственик на: Втори етаж /здравна служба/ от
самостоятелен обект, представляващ масивна двуетажна сграда, находящ се в парцел V-93, квартал 15 по
плана на с.Тодорово със застроена площ на етажа 270,89 /двеста и седемдесет цяло осемдесет и девет/
кв.м; общи части 15,35 / петнадесет цяло тридесет и пет/ кв.м и право на строеж 55,97% /петдесет и пет
цяло деветдесет и седем процента/ при граници: отдолу - магазин и сладкарница; отляво - стена; отдясно
- стена.
255/2. Потребителна Кооперация "Наркооп" гр. Исперих получава в дял и става собственик на:
2.1. Сладкарница от І етаж на самостоятелен обект, представляващ масивна двуетажна сграда,
находящ се в парцел V - 93, квартал 15 по плана на с. Тодорово със застроена площ 56,89 /петдесет и
шест цяло осемдесет и девет/ кв.м и 11,08% / единадесет цяло и осем процента/ от правото на строеж
при граници: отляво – магазин; отгоре - здравна служба; отдясно - улица.

2.2. Магазин от І етаж със застроена площ 120,28 /двеста и осем цяло и дванадесет/ кв.м с общи
части 9,04 /девет цяло и четири/ кв.м и право на строеж 32,95 % /тридесет и две цяло деветдесет и пет
процента/ и избено помещение със застроена площ 87,84 /осемдесет и седем цяло и осемдесет и четири/
кв.м.

Задължава Кмета на Община Исперих въз основа на решението на Общински съвет – Исперих
да сключи договор за доброволна делба, с който да се прекрати съсобствеността на поделените имоти, да
се уредят всички отношения между съделителите, свързани с имотите и никой не може да има в бъдеще
каквито и да било претенции спрямо другите съделители, като в тридневен срок от сключването на
договора да предостави същите в Общински съвет - Исперих .

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 Окръжен съд
Разград по реда на ЗАП при условията на § 142 от ПРЗ на Административно процесуалния кодекс.

256/1. Да се удължи срокът на договора за наем на помещение на Автоспирка с. Райнино с наемател
ЕТ "Младост-25" с президент Атанас Кръстев - срок от 4 /четири/ години, считано от 07.12.2006 год.,с
което общият срок за ползване на обекта става 10 /десет/ години.
256/2. Всички останали клаузи от основният договор да се запазят непроменени.
256/3. Задължава кмета на общината въз основа на Решението на Общински съвет - Исперих да
сключи договор за наем, който в тридневен срок от сключването му да предостави на Общински съвет –
Исперих.
256/4. 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 Окръжен съд
Разград по реда на ЗАП при условията на § 142 от ПЗР на Административно процесуалния кодекс.

257/1. Да се удължи срокът на договора за наем на помещение на Автоспирка с. Йонково /малка
махала/ с наемател ЕТ "Алис-ТХ" с президент Терджан Хакъев за срок от 4 /четири/ години, считано от
06.12.2006 год., с което общият срок за ползване на обекта става 10 /десет/ години.
257/2. Всички останали клаузи от основният договор да се запазят непроменени.
257/3. Задължава кмета на общината въз основа на Решението на Общински съвет - Исперих да
сключи договор за наем, който в тридневен срок от сключването му да предостави на Общински съвет –
Исперих.
257/4. 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 Окръжен съд
Разград по реда на ЗАП при условията на § 142 от ПЗР на Административно процесуалния кодекс.

258. Да се прекрати съсобствеността на парцел ХІІІ-336 от квартал 29 по плана на гр. Исперих и
построената в него масивна двуетажна сграда между община Исперих от една страна и физическите лица
Радомир Александров и Младен Младенов от друга страна чрез продажба на частта на общината от
гореописания недвижим имот при следните условия:
258/1. Община Исперих продава 180/700 идеални части от дворно място, ведно със 7 /седем/ броя
стаи и коридор, разположени в северната част от ІІ етаж от двуетажна масивна сграда и 6/25% идеални
части от общите части на сградата на Радомир Велев Александров, който е собственик на търговски
обект "Палермо", съгласно Нотариален Акт № 142, том ІV, дело № 782/2006 год. при пазарна цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 18.12.2006 год. - 32 200 лева /тридесет и две
хиляди и двеста лв./, включваща цена на идеални части от парцела в размер на 6 000 лева /шест хиляди
лв./ и цена на частта от сградата в размер на 26 200 лева /двадесет и шест хиляди и двеста лв./ без ДДС.
258/2. Община Исперих продава 170/700 идеални части от дворно място, ведно с 5 /пет/ броя стаи и
коридор, разположени в южната част от ІІ етаж от двуетажна масивна сграда и 5/25% идеални части от
общите части на сградата на Младен Бисеров Младенов, който е собственик на търговски обект "Елит",
съгласно Нотариален Акт № 7, том VІІ, дело № 605/2005 год. при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 18.12.2006 год. - 28 700 лева /двадесет и осем хиляди и седемстотин
лв./, включваща цена на идеални части от парцела в размер на 5 600 лева /пет хиляди и шестстотин лв./ и
цена на частта от сградата в размер на 23 100 лева /двадесет и три хиляди и сто лв./ без ДДС.
258/3. Задължава кмета на община Исперих на основание чл. 33, ал. 3 от Наредба № 5 на Общински
съвет – Исперих въз основа на Решението да издаде Заповед за разпореждане.
258/4. Задължава кмета на общината ,след приключване на процедурата на основание чл. 37, ал. 1 от
Наредба № 5 на Общински съвет –Исперих да сключи договор за продажба,които в тридневен срок от
сключването ме да предостави на Общински съвет – Исперих.
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 Окръжен съд
Разград по реда на ЗАП при условията на § 142 от ПЗР на Административно процесуалния кодекс.

259/1. Да бъде одобрена ПЛАН-СМЕТКА за необходимите разходи по чл.66 от ЗМДТ през 2007г.
259/2. Да утвърди размера на такса "Битови отпадъци" по населени места за физически и
юридически лица от 01.01.2007 г., както следва:
За населението в град Исперих

За населението от селата в община Исперих

За сметосъбиране и сметоизвозване

За сметосъбиране и сметоизвозване

За физически лица - 3 ‰

За юридически лица - 0,5
За физически лица - 0 ‰ За юридически лица - 0 ‰
‰

За поддържане чистотата на общинските терени За поддържане чистотата на общинските терени
За физически лица - 0,5
За физически лица - 0,5
За юридически лица - 7 ‰
‰
‰
За обезвреждане на битови отпадъци и
поддържане на сметищата
За физически лица - 0,5
‰

За юридически лица - 1,5
‰

ОБЩО:

За юридически лица - 1,5
‰

За обезвреждане на битови отпадъци и
поддържане на сметищата
За физически лица - 1,5
‰

За юридически лица - 4,5
‰

ОБЩО:

За физически лица - 4 ‰ За юридически лица - 9 ‰ За физически лица - 2 ‰ За юридически лица - 6 ‰

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 Окръжен съд
Разград по реда на ЗАП при условията на § 142 от ПЗР на Административно процесуалния кодекс.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
На ОбС – Исперих:

/П/

/ Турхан Абтулов /

