ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ПРОТОКОЛ
№ 18
от проведено заседание на Общински съвет - Исперих на
29.09.2016г. от 14.00 часа.
Днес 29.09.2016 г. от 14.00 часа
съвет Исперих.

се проведе резовно заседание на Общински

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В залата до настоящия момент за участие в заседанието са се регистрирали 27 от
общо 29 общински съветници. Отсъстват общинските съветници Венцислав Тодоров и
Мустафа Закир, които има подадени уведомления за невъзможността да усачстват в
днешното заседание.
Заседанието е свикано на основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 40, ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Исперих.
Имаме кворум за вземане на решения по предварително обявения дневен ред.
Откривам редовното заседанието на Общински съвет Исперих на 29.09.2016г.
Уважаеми колеги общински съветници,
По предварително обявения дневен ред започваме обсъжданията.
Имате ли предложения, въпроси, мнения?
Ако няма въпроси, предложения по проекто дневния ред моля да преминем към
гласуване.
Заповядайте.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
„ Против‖
„Въздържал се‖
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
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Общински съвет – Исперих прие следния:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общински части от
поземлен имот № 46913.120.350, находящ се в с.Малък Поровец, община Исперих,
област Разград.
2. Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих
Относно: Продажба на незастроени поземлени имоти, находящи се в с. Белинци и
с.Малък Поровец, община Исперих, област Разград.
3. Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани
поземлени имоти, находящи се в с. Райнино и с. Китанчево, община Исперих
4. Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: утвърждаване на маломерни паралелки в общинските училища на
община Исперих за учебната 2016/ 2017 година
5. Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на
територията на община Исперих
6. Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските
детски градини в регистър в Община Исперих
7. Докладна записка отБейсим Руфад – Кмет на Община Исперих
Относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в с.Делчево, с.Яким
Груево и с.Тодорово, община Исперих, област Разград на собственици на законно
построени сгради в имотите.

8. Докладна записка отБейсим Руфад – Кмет на Община Исперих
Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Исперих
към 30.06.2016 г.
9. Докладна записка отБейсим Руфад – Кмет на Община Исперих
Относно:Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Исперих
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10. Докладна записка отБейсим Руфад – Кмет на Община Исперих
Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи
за 2016 г., актуализиране на бюджета на Община Исперих за 2016 г. и максималните
размери на новите задължения за разходи и поети ангажименти по бюджета.
11. Докладна записка от Росица Цветанова Митева – общински съветник и
Пламен Василев Патриков – Председател на СПНЦ Народно читалище «
Пробуда 1929 г.»
Относно: Кандидатстване на СНЦ Народно читалище « Пробуда 1929 г.» за
безвъзмездно финансово подпомагане по подмярка 7.2. « Инвестиции във
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура» от мярка 7 « Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
12. Разглеждане на молба от Емине Сабитова Керим за отпускане на персонална
пенсия на децата и Фераим Феим Ефраим и Ефраим Феим Ефраим.
13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
14. Разни.

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общински части от
поземлен имот № 46913.120.350, находящ се в с.Малък Поровец, община Исперих,
област Разград.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте инж. Николов.
Инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Община Исперих притежава 1094 кв.м идеални части
от поземлен имот
№46913.120.350, целия с площ 2085 кв.м по кадастралната карта на с.Малък Поровец,
община Исперих, област Разград. За общинските части от имота е съставен Акт за
частна общинска собственост № 6251 от 15.08.2016 г., вписан в Агенцията по
вписванията на 25.08.2016 г. Останалите 991 идеални части от имота са собственост на
Осман Ахмед Осман, съгласно Нотариален акт № 144, том І, рег.№ 844, дело №136 /
2016год. и със заявление № ОС- 331/27.04.2016год. лицето желае да закупи
общинските идеални части.
Разпореждането с 1094 / 2085 кв.м идеални части от поземлен имот
№46913.120.350 по кадастралната карта на с.Малък Поровец не е включено в
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Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2016год.
Прекратяването на съсобственост се извършва след Решение на Общински
съвет, за което предлагам Общински съвет –Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
І.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост; чл.9, ал.2 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2016г., приета с Решение №38 по Протокол №6 от
21.01.2016год. като включва към имотите, които общината има намерение да продаде в
раздел „ Ликвидиране на съсобственост“ със следния имот- 1094/2085 кв.м идеални
части от поземлен имот № 46913.120.350 по кадастралната карта на с.Малък Поровец,
одобрена със Заповед №РД-18-56/25.08.2009год. на ИД на АГКК с обща площ 2085
кв.м, с начин на трайно ползване „Ниско застрояване ― , находящ се в с.Малък
Поровец, община Исперих, област Разград при прогнозна цена 2 583 лева.
РЕШЕНИЯ:
Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих за
закупуване на общинските части от поземлен имот, находящи се в с.Малък Поровец,
община Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел - ликвидиране на
съсобственост, създаване условия за по-добро стопанисване на имота
и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската
собственост; чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет – Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община Исперих
и Осман Ахмед Осман, с адрес гр. Исперих, ул.‖Миджур‖ № 2, община Исперих,
област Разград чрез продажба на частта на община Исперих, а именно 1094/2085
(хиляда деветдесет и четири наклонена черта две хиляди осемдесет и пет) кв.м
идеални части от поземлен имот № 46913.120.350 (четиридесет и шест хиляди
деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка триста и петдесет) с начин на
трайно ползване „Ниско застрояване― с обща площ на имота 2085 кв.м с
местонахождение с.Малък Поровец, община Исперих по кадастралната карта на селото,
одобрена със Заповед РД-18-56/25.08.2009год. на ИД на АГКК при граници на имота:
имоти с №46913.120.351; № 46913.120.491; № 46913.120.659; №46913.120.639 и №
46913.120.507 по Акт за частна общинска собственост № 6251 от 15.08.2016год.
вписан в Агенцията по вписванията на 25.08.2016 г.
на съсобственика ОСМАН АХМЕД ОСМАН, притежаващ останалите идеални части
от имота, съгласно Нотариален Акт № 144, том І, рег. № 844,дело № 136 / 2016год.
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ІІ. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 15.09.2016 г. в размер на 2 583,00 лв. (две хиляди
петстотин осемдесет и три) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на идеалните части от имота е 2494,30 лева (две хиляди четиристотин
деветдесет и четири лева и тридесет стотинки) лева, съгласно удостоверение №
6702002515/10.08.2016 г. издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община Исперих.

ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС – Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Николов.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Хюсеин, като председател на водещата комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие‖ проведено на
27.09.2016 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, за становище на председателите на участващите комисии.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред‖ проведено на 27.09.2016 г. от
15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман
.
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Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „ Финансии и бюджет‖ проведено на 27.09.2016 г. от 14.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
6
5
5

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Кмета на с. Малък Поровец ще искаже ли становището си?
Веселинка Данчева Илиева – Кмет на с. Малък Поровец.
Нямам възражения по проекто решението в докладната записка за прекратяване
на собствеността чрез продажба на общински части от поземлен имот № 46913.120.350,
находящ се в с.Малък Поровец.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Възражения, становища по докладната записка и проекто решенията.
Няма.
Предлагам да преминем към гласуване.
Гласуваме първото проекто решение.
Заповядайте. Гласуването е явно.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
„ Против‖
„Въздържал се‖
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 201
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост; чл.9, ал.2 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2016г., приета с Решение №38 по Протокол №6 от
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21.01.2016год. като включва към имотите, които общината има намерение да продаде в
раздел „ Ликвидиране на съсобственост“ със следния имот- 1094/2085 кв.м идеални
части от поземлен имот № 46913.120.350 по кадастралната карта на с.Малък Поровец,
одобрена със Заповед №РД-18-56/25.08.2009год. на ИД на АГКК с обща площ 2085
кв.м, с начин на трайно ползване „Ниско застрояване ― , находящ се в с.Малък
Поровец, община Исперих, област Разград при прогнозна цена 2 583 лева.
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.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към гласуване на второто проекто решение в докладната записка.
Гласуването е поименнно.
Заповядайте.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 29.09.2016г от 16.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих
Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общински части от
поземлен имот № 46913.120.350, находящ се в с.Малък Поровец, община Исперих,
област Разград.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
„ Против‖
„Въздържал се‖
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 202
Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих
за закупуване на общинските части от поземлен имот, находящи се в с.Малък Поровец,
община Исперих, област Разград от съсобственика на имота, с цел - ликвидиране на
съсобственост, създаване условия за по-добро стопанисване на имота
и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската
собственост; чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет – Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
І.Да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между община Исперих
и Осман Ахмед Осман, с адрес гр. Исперих, ул.‖Миджур‖ № 2, община Исперих,
област Разград чрез продажба на частта на община Исперих, а именно 1094/2085
(хиляда деветдесет и четири наклонена черта две хиляди осемдесет и пет) кв.м
идеални части от поземлен имот № 46913.120.350 (четиридесет и шест хиляди
деветстотин и тринадесет точка сто и двадесет точка триста и петдесет) с начин на
трайно ползване „Ниско застрояване― с обща площ на имота 2085 кв.м с
местонахождение с.Малък Поровец, община Исперих по кадастралната карта на селото,
одобрена със Заповед РД-18-56/25.08.2009год. на ИД на АГКК при граници на имота:
имоти с №46913.120.351; № 46913.120.491; № 46913.120.659; №46913.120.639 и №
46913.120.507 по Акт за частна общинска собственост № 6251 от 15.08.2016год.
вписан в Агенцията по вписванията на 25.08.2016 г.
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на съсобственика ОСМАН АХМЕД ОСМАН, притежаващ останалите идеални части
от имота, съгласно Нотариален Акт № 144, том І, рег. № 844,дело № 136 / 2016год.
ІІ. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 15.09.2016 г. в размер на 2 583,00 лв. (две хиляди
петстотин осемдесет и три) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на идеалните части от имота е 2494,30 лева (две хиляди четиристотин
деветдесет и четири лева и тридесет стотинки) лева, съгласно удостоверение №
6702002515/10.08.2016 г. издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община Исперих.

ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС – Исперих
ІV. 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.

ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих
Относно: Продажба на незастроени поземлени имоти, находящи се в с. Белинци
и с.Малък Поровец, община Исперих, област Разград.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте инж- Николов.
Инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Предложението ни е за продажба на два поземлени имоти, находящи се в селата
Белинци и Малък Поровец , община Исперих, област Разград, както следва:
1.Поземлен имот № 03472.40.341 в с.Белинци, ул. «Охрид» е с начин на трайно
ползване Ниско застрояване и площ 2779 кв.м по кадастралната карта на селото.
2.Поземлен имот № 46913.120.701 в с.Малък Поровец, ул.Арда» е с начин на
трайно ползване Незастроен имот за жилищни нужди и площ 2107 кв.м по
кадастралната карта на селото.
Имотите са частна общинска собственост и за същите има изготвени актуални
данъчни и пазарни оценки.
Имотите не са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2016год.
Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:
1.Има изявен интерес за закупуването на имотите.
2.Реализиране на постъпления от продажбите.
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Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе
следните
РЕШЕНИЯ:
І.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост; чл.9, ал.2 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2016г., приета с Решение №38 по Протокол №6 от
21.01.2016год. като включва към имотите, които общината има намерение да продаде
в раздел „ Продажба на незастроени дворни места“ следните имоти:
1.Поземлен имот №03472.40.341 с площ 2779 кв.м по кадастралната карта на
с.Белинци при прогнозна продажна цена в размер на 6 900 лева.
2.Поземлен имот №46913.120.701 с площ 2107 кв.м по кадастралната карта на
с.Малък Поровец при прогнозна продажна цена в размер на 4 300 лева.
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.36, ал.1, т.1 и чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41 от Наредба № 27 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на поземлени имоти да се
проведе процедура по продажба на същите с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2016 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните
недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:
1. 1.Поземлен имот №03472.40.341 (нула три хиляди четиристотин седемдесет и
две точка четиридесет точка триста четиридесет и едно) с начин на трайно ползване
Ниско застрояване с площ 2779 (две хиляди седемстотин седемдесет и девет) кв.м с
местонахождение на имота – с. Белинци, ул. „Охрид― , община Исперих, област Разград
по кадастралната карта на селото одобрена със Заповед РД-18-35/18.08.2005год. на ИД
на АК при граници на имота: имоти с № 03472.10.305; №03472.40.243; №03472.40.340;
№03472.40.240 и № 03472.40.241, съгласно Акт за частна общинска собственост №6244
от 15.07.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 20.07.2016год., рег.№ 163,
том 8, № 36742.
1.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
6 993,00 (шест хиляди деветстотин деветдесет и три) лева, която е пазарната цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 15.09.2016 год.
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1.3.Данъчната оценка на имота е в размер на 5 802,60 (пет хиляди осемстотин и
два лева и шестдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702002245/14.07.2016 год. на отдел МДТ при община Исперих.
2.1. Поземлен имот №46913.120.701 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка сто и двадесет точка седемстотин и едно) с начин на трайно ползване
Незастроен имот за жилищни нужди с площ 2107 (две хиляди сто и седем) кв.м с
местонахождение на имота – с. Малък Поровец, ул. „Арда― , община Исперих, област
Разград по кадастралната карта на селото одобрена със Заповед РД-1856/25.08.2009год. на ИД на АГКК при граници на имота: имоти с № 46913.120.24; №
46913.120.505; №46913.120.702 и № 46913.120.606, съгласно Акт за частна общинска
собственост №4584 от 26.05.2010год., вписан в Агенцията по вписванията на
28.02.2011год., рег.№ 441, том 2, № 174.
2.2. Продажбата да се извърши при Данъчната оценка на имота е в размер на
4 399,40 (четири хиляди триста деветдесет и девет лева и четиридесет стотинки) лева,
съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702002733/07.09.2016год. на отдел МДТ
при община Исперих.
2.3. Пазарната цена на имота е в размер на 4 240,00 (четири хиляди двеста и
четиридесет) лева, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
15.09.2016 год.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Николов.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Хюсеин, като председател на водещата комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие‖ проведено на
27.09.2016 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, за становище на председателите на участващите комисии.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред‖ проведено на 27.09.2016 г. от
15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
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Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман
.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „ Финансии и бюджет‖ проведено на 27.09.2016 г. от 14.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
6
5
5

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Кмета на с. Малък Поровец ще искаже ли становището си и по тази докладна?
Веселинка Данчева Илиева – Кмет на с. Малък Поровец.
Съгласна съм с проекто решението.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Да чуем и становището на Кмета на с. Белинци.
Севгин Юсуф Сюлейман – Кмет на с. Белинци.
Нямам възражения.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси, предложения, становища от общинските съветници има ли?
Няма.
Преминаваме към гласуваме.
Гласуваме първо допълване на Годишната програма с посочените имоти.
Заповядайте. Гласуването е явно.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
„ Против‖
„Въздържал се‖
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0

12

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 203
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост; чл.9, ал.2 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2016г., приета с Решение №38 по Протокол №6 от
21.01.2016год. като включва към имотите, които общината има намерение да продаде
в раздел „ Продажба на незастроени дворни места“ следните имоти:
1.Поземлен имот №03472.40.341 с площ 2779 кв.м по кадастралната карта на
с.Белинци при прогнозна продажна цена в размер на 6 900 лева.
2.Поземлен имот №46913.120.701 с площ 2107 кв.м по кадастралната карта на
с.Малък Поровец при прогнозна продажна цена в размер на 4 300 лева.
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.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към гласуване на второто решение.
Гласуването е поименнно. Заповядайте.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 29.09.2016г от 16.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих
Относно: Продажба на незастроени поземлени имоти, находящи се в с. Белинци и
с.Малък Поровец, община Исперих, област Разград.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов

За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
„ Против‖
„Въздържал се‖
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 204
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.36, ал.1, т.1 и чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41 от Наредба № 27 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на поземлени имоти да се
проведе процедура по продажба на същите с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2016 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
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І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните
недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи:
1. 1.Поземлен имот №03472.40.341 (нула три хиляди четиристотин седемдесет и
две точка четиридесет точка триста четиридесет и едно) с начин на трайно ползване
Ниско застрояване с площ 2779 (две хиляди седемстотин седемдесет и девет) кв.м с
местонахождение на имота – с. Белинци, ул. „Охрид― , община Исперих, област Разград
по кадастралната карта на селото одобрена със Заповед РД-18-35/18.08.2005год. на ИД
на АК при граници на имота: имоти с № 03472.10.305; №03472.40.243; №03472.40.340;
№03472.40.240 и № 03472.40.241, съгласно Акт за частна общинска собственост №6244
от 15.07.2016год., вписан в Агенцията по вписванията на 20.07.2016год., рег.№ 163,
том 8, № 36742.
1.2.Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на
6 993,00 (шест хиляди деветстотин деветдесет и три) лева, която е пазарната цена,
определена от независим лицензиран оценител с оценка от 15.09.2016 год.
1.3.Данъчната оценка на имота е в размер на 5 802,60 (пет хиляди осемстотин и
два лева и шестдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №
6702002245/14.07.2016 год. на отдел МДТ при община Исперих.
2.1. Поземлен имот №46913.120.701 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и
тринадесет точка сто и двадесет точка седемстотин и едно) с начин на трайно ползване
Незастроен имот за жилищни нужди с площ 2107 (две хиляди сто и седем) кв.м с
местонахождение на имота – с. Малък Поровец, ул. „Арда― , община Исперих, област
Разград по кадастралната карта на селото одобрена със Заповед РД-1856/25.08.2009год. на ИД на АГКК при граници на имота: имоти с № 46913.120.24; №
46913.120.505; №46913.120.702 и № 46913.120.606, съгласно Акт за частна общинска
собственост №4584 от 26.05.2010год., вписан в Агенцията по вписванията на
28.02.2011год., рег.№ 441, том 2, № 174.
2.2. Продажбата да се извърши при Данъчната оценка на имота е в размер на
4 399,40 (четири хиляди триста деветдесет и девет лева и четиридесет стотинки) лева,
съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702002733/07.09.2016год. на отдел МДТ
при община Исперих.
2.3. Пазарната цена на имота е в размер на 4 240,00 (четири хиляди двеста и
четиридесет) лева, определена от независим лицензиран оценител с оценка от
15.09.2016 год.
ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
ІІІ. 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 Административнопроцесуалния кодекс.
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ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани
поземлени имоти, находящи се в с. Райнино и с. Китанчево, община Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте инж. Николов.
Инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община Исперих
Уважаеми г-н Председател,
Уважаеми общински съветници,
В общинска администрация има постъпили заявления от физически лица, които
проявяват интерес за наемане на поземлени имоти №61875.33.464, №61875.33.351,
№61875.33.285 и №61875.33.278 находящи се в с. Райнино. Други два поземлени имота
с № 37010.90.546 №37010.90.545, находящи се в с.Китанчево са отдадени под наем през
2013год., но поради не плащане на наема, договора е прекратен и за имотите е
необходимо да се проведе процедура за отдаване под наем.
Същите имоти са частна общинска собственост, не са необходими към
настоящия момент за нуждите на органите на общината и съгласно разпоредбите на
Закона за общинската собственост могат да бъдат отдадени под наем за срок не по дълъг
от 10 години след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.
Предложението ни е за имотите да се проведе публичен търг с явно наддаване като
срока за отдаването им да е пет години.
Във връзка с горе изложеното, предлагам Общински съвет-Исперих да вземе
следните
Р Е Ш Е Н И Я:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти;
- определяне условията за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от
5 (пет) години на следните поземлени имоти (дворни места),както следва:
1. Поземлен имот № 61875.33.278 (шестдесет и една хиляди осемстотин
седемдесет и пет точка тридесет и три точка двеста седемдесет и осем) с начин на
трайно ползване Ниско застрояване с площ 1119 (хиляда сто и деветнадесет)кв.м. с
адрес с. Райнино, ул.„Пирин‖ по кадастралната карта на селото одобрен със Заповед
РД-18-31/03.06.2010год. на Изпълнителния Директор на АГКК при граници на имота:
имоти с № 61875.33.420; №61875.33.285; №61875.33.277 и №61875.33.417 съгласно Акт
за частна общинска собственост № 6260 от 08.09.2016год. вписан в Агенцията по
вписванията на 09.09.2016год.
2. Поземлен имот № 61875.33.285 (шестдесет и една хиляди осемстотин
седемдесет и пет точка тридесет и три точка двеста осемдесет и пет) с начин на трайно
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ползване Незастроен имот за жилищни нужди с площ 1489 (хиляда четиристотин
осемдесет и девет)кв.м. с адрес с. Райнино, ул. „Пирин― по кадастралната карта на
селото одобрен със Заповед РД-18-31/03.06.2010год. на Изпълнителния Директор на
АГКК при граници на имота: имоти с № 61875.33.420; №61875.33.590; №61875.33.283;
№61875.33.282; №61875.33.277 и №61875.33.278 съгласно Акт за частна общинска
собственост № 6259 от 08.09.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на
09.09.2016год.
3. Поземлен имот № 61875.33.351 (шестдесет и една хиляди осемстотин
седемдесет и пет точка тридесет и три точка триста петдесет и едно) с начин на трайно
ползване Незастроен имот за жилищни нужди с площ 1193 (хиляда сто деветдесет и
три) кв.м. с адрес с. Райнино, ул. „Опълченска― по кадастралната карта на селото
одобрена със Заповед РД-18-31/03.06.2010год. на Изпълнителния Директор на АГКК
при граници на имота: имоти с № 61875.33.353; №61875.33.702; №61875.33.354;
№61875.33.355; №61875.33.427 и №61875.33.350 съгласно Акт за частна общинска
собственост № 6257 от 08.09.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на
09.09.2016год.
4. Поземлен имот № 61875.33.464 (шестдесет и една хиляди осемстотин
седемдесет и пет точка тридесет и три точка четиристотин шестдесет и четири) с начин
на трайно ползване Незастроен имот за жилищни нужди с площ 1409 (хиляда
четиристотин и девет) кв.м. с адрес с. Райнино, ул. „Христо Ботев― по кадастралната
карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-31/03.06.2010год. на Изпълнителния
Директор на АГКК при граници на имота: имоти с № 61875.33.463; №61875.33.404;
№61875.33.465 и №61875.33.713 съгласно Акт за частна общинска собственост № 6256
от 08.09.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.09.2016год.
5. Незастроен поземлен имот № 37010.90.545 (тридесет и седем хиляди и десет
точка деветдесет точка петстотин четиридесет и пет) с начин на трайно ползване Ниско
застрояване с площ 1 552 (хиляда петстотин петдесет и два)кв.м. с адрес с. Китанчево,
ул. „Добруджа― по кадастралната карта на селото утвърден със Заповед №300-571/03.12.2004год. на Изпълнителния Директор на АК при граници на имота:
№37010.62.21;
№37010.90.546; №37010.90.547; №37010.90.543 и №37010.90.544
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5251 от 12.02.2013год., вписан в
Агенцията по вписванията на 14.02.2013год.
6. Незастроен поземлен имот № 37010.90.546 (тридесет и седем хиляди и десет
точка деветдесет точка петстотин четиридесет и шест) с начин на трайно ползване
Ниско застрояване с площ 1 674 (хиляда шестстотин седемдесет и четири)кв.м. с адрес
с.Китанчево, ул. „Добруджа― по кадастралната карта на селото утвърден със Заповед
№300-5-71/03.12.2004год. на Изпълнителния Директор на АК при граници на имота:
№37010.90.545; №37010.62.21; №37010.90.592 и №37010.90.547 съгласно Акт за частна
общинска собственост № 5252 от 12.02.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на
14.02.2013год.
ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 24 (двадесет и
четири) лева на декар, съгласно Тарифа за определяне на начални наемни цени към
Наредба № 27 за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско
имущество на община Исперих.
III. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Хюсеин, като председател на водещата комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие‖ проведено на
27.09.2016 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, за становище на председателите на участващите комисии.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред‖ проведено на 27.09.2016 г. от
15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Сюлейман
.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по « Финансии и бюджет».
На заседание ПК по „ Финансии и бюджет‖ проведено на 27.09.2016 г. от 14.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
6
5
5

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, Кмета на с. Райнино за становище по докладната и проекто решенията?
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Ислям Шефкетов Хюсеинов – Кмет на с. Райнино.
Нямаме възражения.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, Кмета на с.Китанчево за становище по докладната и проекто решенията?
Орхан Ахмед Халим – Кмет на с. Китанчево.
Нямам възражения.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Възражения, предложения по докладната.
Няма.
Преминаваме към поименнно гласуване.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 29.09.2016г от 16.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от инж. Николай Николов – Заместник Кмет на Община
Исперих
Относно: Определяне на условията за отдаване под наем на урегулирани
поземлени имоти, находящи се в с. Райнино и с. Китанчево, община Исперих.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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24.
25.
26.
27.
28.
29.

Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
„ Против‖
„Въздържал се‖
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 205
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл.24, ал.1 от Наредба № 27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих с цел:
- стопанисване и управление на незастроени поземлени имоти;
- определяне условията за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от
5 (пет) години на следните поземлени имоти (дворни места),както следва:
1. Поземлен имот № 61875.33.278 (шестдесет и една хиляди осемстотин
седемдесет и пет точка тридесет и три точка двеста седемдесет и осем) с начин на
трайно ползване Ниско застрояване с площ 1119 (хиляда сто и деветнадесет)кв.м. с
адрес с. Райнино, ул.„Пирин‖ по кадастралната карта на селото одобрен със Заповед
РД-18-31/03.06.2010год. на Изпълнителния Директор на АГКК при граници на имота:
имоти с № 61875.33.420; №61875.33.285; №61875.33.277 и №61875.33.417 съгласно Акт
за частна общинска собственост № 6260 от 08.09.2016год. вписан в Агенцията по
вписванията на 09.09.2016год.
2. Поземлен имот № 61875.33.285 (шестдесет и една хиляди осемстотин
седемдесет и пет точка тридесет и три точка двеста осемдесет и пет) с начин на трайно
ползване Незастроен имот за жилищни нужди с площ 1489 (хиляда четиристотин
осемдесет и девет)кв.м. с адрес с. Райнино, ул. „Пирин― по кадастралната карта на
селото одобрен със Заповед РД-18-31/03.06.2010год. на Изпълнителния Директор на
АГКК при граници на имота: имоти с № 61875.33.420; №61875.33.590; №61875.33.283;
№61875.33.282; №61875.33.277 и №61875.33.278 съгласно Акт за частна общинска
собственост № 6259 от 08.09.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на
09.09.2016год.
3. Поземлен имот № 61875.33.351 (шестдесет и една хиляди осемстотин
седемдесет и пет точка тридесет и три точка триста петдесет и едно) с начин на трайно
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ползване Незастроен имот за жилищни нужди с площ 1193 (хиляда сто деветдесет и
три) кв.м. с адрес с. Райнино, ул. „Опълченска― по кадастралната карта на селото
одобрена със Заповед РД-18-31/03.06.2010год. на Изпълнителния Директор на АГКК
при граници на имота: имоти с № 61875.33.353; №61875.33.702; №61875.33.354;
№61875.33.355; №61875.33.427 и №61875.33.350 съгласно Акт за частна общинска
собственост № 6257 от 08.09.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на
09.09.2016год.
4. Поземлен имот № 61875.33.464 (шестдесет и една хиляди осемстотин
седемдесет и пет точка тридесет и три точка четиристотин шестдесет и четири) с начин
на трайно ползване Незастроен имот за жилищни нужди с площ 1409 (хиляда
четиристотин и девет) кв.м. с адрес с. Райнино, ул. „Христо Ботев― по кадастралната
карта на селото, одобрена със Заповед РД-18-31/03.06.2010год. на Изпълнителния
Директор на АГКК при граници на имота: имоти с № 61875.33.463; №61875.33.404;
№61875.33.465 и №61875.33.713 съгласно Акт за частна общинска собственост № 6256
от 08.09.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 09.09.2016год.
5. Незастроен поземлен имот № 37010.90.545 (тридесет и седем хиляди и десет
точка деветдесет точка петстотин четиридесет и пет) с начин на трайно ползване Ниско
застрояване с площ 1 552 (хиляда петстотин петдесет и два)кв.м. с адрес с. Китанчево,
ул. „Добруджа― по кадастралната карта на селото утвърден със Заповед №300-571/03.12.2004год. на Изпълнителния Директор на АК при граници на имота:
№37010.62.21;
№37010.90.546; №37010.90.547; №37010.90.543 и №37010.90.544
съгласно Акт за частна общинска собственост № 5251 от 12.02.2013год., вписан в
Агенцията по вписванията на 14.02.2013год.
6. Незастроен поземлен имот № 37010.90.546 (тридесет и седем хиляди и десет
точка деветдесет точка петстотин четиридесет и шест) с начин на трайно ползване
Ниско застрояване с площ 1 674 (хиляда шестстотин седемдесет и четири)кв.м. с адрес
с.Китанчево, ул. „Добруджа― по кадастралната карта на селото утвърден със Заповед
№300-5-71/03.12.2004год. на Изпълнителния Директор на АК при граници на имота:
№37010.90.545; №37010.62.21; №37010.90.592 и №37010.90.547 съгласно Акт за частна
общинска собственост № 5252 от 12.02.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на
14.02.2013год.
ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 24 (двадесет и
четири) лева на декар, съгласно Тарифа за определяне на начални наемни цени към
Наредба № 27 за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско
имущество на община Исперих.
III. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния
търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
ІV. Настоящото 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 Административнопроцесуалния
кодекс.
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ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: утвърждаване на маломерни паралелки в общинските училища на
община Исперих за учебната 2016/ 2017 година
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Юмер. Поради отсъствието на зам. Кмета г-жа Бейтула, Вие ще
докладвате.
Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В деловодството на Общинска администрация Исперих постъпиха докладни
записки от директорите на общинските училища ПГСС „Хан Аспарух‖ гр.Исперих, ПГ
„Васил Левски‖ гр.Исперих, ОУ „Христо Ботев‖ гр.Исперих, ОУ „Отец Паисий‖
с.Подайва, ОУ „Христо Ботев‖ с.Лудогорци, ОУ „Н.Й.Вапцаров‖ с.Вазово, ОУ „Васил
Левски‖ с.Тодорово, ОУ „Христо Ботев‖ с.Китанчево относно утвърждаване на
маломерни паралелки за учебната 2016/ 2017 година и осигуряване на допълнителни
средства, извън определените по единен разходен стандарт, за обезпечаване на учебния
процес.
За ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих:
XII ―в‖ клас – професия „организатор на туристическа агентска дейност‖,
специалност „Селски туризъм‖ - 12 ученици – недостиг до минималната квота 1
ученик.
За ПГ „Васил Левски” гр.Исперих:
X ―а‖ клас – профил „Природоматематически‖, информатика с английски език 16 ученици – недостиг до минималната квота 2 ученици;
XI ―г‖ клас – непрофилирана подготовка - 17 ученици – недостиг до
минималната квота 1 ученик.
За ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих:
IV ―а‖ клас - 15 ученици – недостиг до минималната квота 1 ученик;
V „а‖ клас - 15 ученици – недостиг до минималната квота 3 ученици;
V „б‖ клас - 16 ученици – недостиг до минималната квота 2 ученици;
VI ―б‖ клас - 17 ученици – недостиг до минималната квота 1 ученик
За ОУ „Отец Паисий” с.Подайва:
VII „а‖ клас - 16 ученици – недостиг до минималната квота 2 ученици;
VII „б‖ клас - 14 ученици – недостиг до минималната квота 4 ученици.
VIII клас - 17 ученици – недостиг до минималната квота 1 ученик.
За ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци:
I клас - 12 ученици – недостиг до минималната квота 4 ученици;
IV клас - 15 ученици – недостиг до минималната квота 1 ученик;
VIII клас - 14 ученици – недостиг до минималната квота 4 ученици.
За ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово:
IV клас - 13 ученици – недостиг до минималната квота 3 ученици;
V клас - 13 ученици – недостиг до минималната квота 5 ученици;
VI клас - 17 ученици – недостиг до минималната квота 1 ученик;
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VIII клас - 15 ученици – недостиг до минималната квота 3 ученици.
За ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево:
I клас - 10 ученици – недостиг до минималната квота 6 ученици;
II клас - 11 ученици – недостиг до минималната квота 5 ученици;
III клас - 11 ученици – недостиг до минималната квота 5 ученици;
IV клас - 10 ученици – недостиг до минималната квота 6 ученици;
V клас - 15 ученици – недостиг до минималната квота 3 ученици;
VII клас - 11 ученици – недостиг до минималната квота 7 ученици;
VIII клас - 12 ученици – недостиг до минималната квота 6 ученици.
За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово:
I клас - 11 ученици – недостиг до минималната квота 5 ученици;
II клас - 10 ученици – недостиг до минималната квота 6 ученици;
III-IV клас /слята паралелка/ - 12 ученици – недостиг до минималната квота 4
ученици;
V клас - 14 ученици – недостиг до минималната квота 4 ученици;
VI клас - 10 ученици – недостиг до минималната квота 8 ученици;
VII-VIII клас /слята паралелка/ - 14 ученици – недостиг до минималната квота 4
ученици.
Предложенията за формиране на паралелки с ученици под минималния брой,
определен в Наредба № 7/ 29.12.2000г. на Министерство на образованието и науката, за
учебната 2016/ 2017 година са подкрепени от Началника на Регионално управление на
образованието – Разград, при дофинансиране от бюджета на община Исперих.
Съгласно чл.11 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. за определяне броя на
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена на МОН, изключения от
минималния брой на учениците в паралелките се допускат когато броят на учениците в
паралелка от I до ХII клас е не по-малък от 10 ученици, а при формиране на слети
паралелки когато броят на учениците от двата класа е не по-малък от 10 ученици.
Изключенията се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти, при условията на чл.11, ал.3 – 6 от Наредбата.
Минималният размер на допълнителните средства в случаите по чл.11, ал.1, т.2
от Наредбата се определя, като разликата между норматива за минимален брой и
действителния брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко от 20 на сто от
размера на единния разходен стандарт, когато общият брой на учениците в паралелките
в I - VIII клас на общообразователното училище е от 41 до 80 ученици /ОУ „Васил
Левски‖ с.Тодорово – 71 ученици и ОУ „Христо Ботев‖ с.Китанчево – 80 ученици/.
Минималният размер на допълнителните средства в случаите по чл.11, ал.1, т.3
от Наредбата се определя, като разликата между норматива за минимален брой и
действителния брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко от 40 на сто от
размера на единния разходен стандарт, когато общият брой на учениците в паралелките
в I - VIII клас на общообразователното училище е от 41 до 80 ученици /ОУ „Васил
Левски‖ с.Тодорово – 71 ученици/.
Във връзка с това допълнителните средства, които Община Исперих трябва да
осигури за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единни разходни
стандарти, са в размер на общо 24 285,80лв.:
За ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево:
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I, II, III, IV, V, VII и VIII клас – 38 х (1 577лв. х 20%) = 38 х 315,40лв. =
11 985,20лв.
Общо: 11 985,20лв.
За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово:
- I, II, V и VI клас – 23 х (1 577лв. х 20%) = 23 х 315,40лв. = 7 254,20лв.
- слети паралелки III-IV клас и VII-VIII клас - 8 ученици – 8 х (1 577лв. х 40%) =
8 х 630,80лв. = 5 046,40лв.
Общо: 12 300,60лв.
Когато общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава
определения в чл.11, ал.3, т.2 и 3 от Наредбата, допълнителни средства извън
определените по единни разходни стандарти се осигуряват по преценка на
финансиращия орган, ако това е необходимо. Размерът на допълнителните средства се
определя от финансиращия орган.
В случай, че Общински съвет - Исперих реши да се дофинансират с 20 на сто от
размера на единния разходен стандарт и училищата /ПГСС „Хан Аспарух‖ гр.Исперих,
ПГ „Васил Левски‖ гр.Исперих, ОУ „Христо Ботев‖ гр.Исперих, ОУ „Отец Паисий‖
с.Подайва, ОУ „Христо Ботев‖ с.Лудогорци, ОУ „Н.Й.Вапцаров‖ с.Вазово/, в които
общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава определения в чл.11, ал.
3, т. 2 и 3, допълнителните средства, които Община Исперих трябва да осигури за
обезпечаване на учебния процес са в размер на 12 616лв.:
За ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих:
XII ―в‖ клас – 1 х (1 577лв. х 20%) = 1 х 315,40лв. = 315,40лв.
Общо: 315,40лв.
За ПГ „Васил Левски” гр.Исперих:
X ―а‖ клас – 2 х (1 577лв. х 20%) = 2 х 315,40лв. = 630,80лв.
XI ―г‖ клас – 1 х (1 577лв. х 20%) = 1 х 315,40лв. = 315,40лв.
Общо: 946,20лв.
За ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих:
IV ―а‖ клас – 1 х (1 577лв. х 20%) = 1 х 315,40лв. = 315,40лв.
V „а‖ клас – 3 х (1 577лв. х 20%) = 3 х 315,40лв. = 946,20лв.
V „б‖ клас – 2 х (1 577лв. х 20%) = 2 х 315,40лв. = 630,80лв.
VI ―б‖ клас – 1 х (1 577лв. х 20%) = 1 х 315,40лв. = 315,40лв.
Общо: 2 207,80лв.
За ОУ „Отец Паисий” с.Подайва:
VII „а‖ клас – 2 х (1 577лв. х 20%) = 2 х 315,40лв. = 630,80лв.
VII „б‖ клас – 4 х (1 577лв. х 20%) = 4 х 315,40лв. = 1261,60лв.
VIII – 1 х (1 577лв. х 20%) = 1 х 315,40лв. = 315,40лв.
Общо: 2 207,80лв.
За ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци:
I клас – 4 х (1 577лв. х 20%) = 4 х 315,40лв. = 1261,60лв.
IV клас – 1 х (1 577лв. х 20%) = 1 х 315,40лв. = 315,40лв.
VIII клас – 4 х (1 577лв. х 20%) = 4 х 315,40лв. = 1261,60лв.
Общо: 2 838,60лв.
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За ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово:
IV клас – 3 х (1 577лв. х 20%) = 3 х 315,40лв. = 946,20лв.
V клас – 5 х (1 577лв. х 20%) = 5 х 315,40лв. = 1 577лв.
VI клас – 1 х (1 577лв. х 20%) = 1 х 315,40лв. = 315,40лв.
VIII клас – 3 х (1 577лв. х 20%) = 3 х 315,40лв. = 946,20лв.
Общо: 3 784,80лв.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе
следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.11 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. за
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на
МОН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Утвърждава 30 маломерни паралелки, от които 2 слети, в общинските
училища на община Исперих за учебната 2016/ 2017 година:
1.1. ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих:
XII―в‖ клас
12 ученици
маломерна паралелка
1.2. ПГ „Васил Левски” гр.Исперих:
X ―а‖ клас
16 ученици
маломерна паралелка
XI ―г‖ клас
17 ученици
маломерна паралелка
1.3. ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих:
IV ―а‖ клас
15 ученици
маломерна паралелка
V „а‖ клас
15 ученици
маломерна паралелка
V „б‖ клас
16 ученици
маломерна паралелка
VI ―б‖ клас
17 ученици
маломерна паралелка
За ОУ „Отец Паисий” с.Подайва:
VII „а‖ клас
16 ученици
маломерна паралелка
VII „б‖ клас
14 ученици
маломерна паралелка
VIII клас
17 ученици
маломерна паралелка
За ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци:
I клас
12 ученици
маломерна паралелка
IV клас
15 ученици
маломерна паралелка
VIII клас
14 ученици
маломерна паралелка
За ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово:
IV клас
13 ученици
маломерна паралелка
V клас
13 ученици
маломерна паралелка
VI клас
17 ученици
маломерна паралелка
VIII клас
15 ученици
маломерна паралелка
За ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево:
I клас
10 ученици
маломерна паралелка

25

II клас
III клас
IV клас
V клас
VII клас
VIII клас

11 ученици
11 ученици
10 ученици
15 ученици
11 ученици
12 ученици

маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка
маломерна паралелка

За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово:
I клас
11 ученици
маломерна паралелка
II клас
10 ученици
маломерна паралелка
III-IV клас
12 ученици
слята маломерна паралелка
V клас
14 ученици
маломерна паралелка
VI клас
10 ученици
маломерна паралелка
VII-VIII клас
14 ученици
слята маломерна паралелка
2. Разрешава осигуряване на допълнителни средства, в общ размер на
36 586,40лв., извън определените по единен разходен стандарт, за обезпечаване на
учебния процес по училища, както следва:
2.1. ПГСС „Хан Аспарух‖ гр.Исперих - 315,40лв.
2.2. ПГ „Васил Левски‖ гр.Исперих - 946,20лв.
2.3. ОУ „Христо Ботев‖ гр.Исперих - 2 207,80лв.
2.4. ОУ „Отец Паисий‖ с.Подайва - 2 207,80лв.
2.5. ОУ „Христо Ботев‖ с.Лудогорци - 2 838,60лв.
2.6. ОУ „Н.Й.Вапцаров‖ с.Вазово - 3 784,80лв.
2.7. ОУ „Христо Ботев‖ с.Китанчево - 11 985,20лв.
2.8. ОУ „Васил Левски‖ с.Тодорово - 12 300,60лв.
3. При промяна на единния разходен стандарт да бъде направена съответната
актуализация на осигурените допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес през учебната 2016/ 2017 година.
4. Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящите решения.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Мюсреф , като председателстващ на съвместното заседание на
комисиите.
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дийности и
здравеопазване».
На съвемстното заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване‖ и ПК
по „ Образование, култура, спорт и туризъм‖ проведено на 27.09.2016 г. от 16.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
6
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0
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Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на
заседание на Общински съвет Исперих с направеното предложение за промяна в т. 2 Разрешава осигуряване на допълнителни средства, в общ размер на 24 285,60лв., извън
определените по единен разходен стандарт, за обезпечаване на учебния процес по
училища, както следва:
2.1. ОУ „Христо Ботев‖ с.Китанчево - 11 985,20лв.
2.2. ОУ „Васил Левски‖ с.Тодорово - 12 300,60лв.
от проекто решението
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, за становище на председателя на водещата комисия.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура,
спорт и туризъм».
На съвемстното заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие‖
и ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм‖ проведено на 27.09.2016 г. от 16.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
6
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на
заседание на Общински съвет Исперих с направеното предложение за промяна в т. 2 Разрешава осигуряване на допълнителни средства, в общ размер на 24 285,60лв., извън
определените по единен разходен стандарт, за обезпечаване на учебния процес по
училища, както следва:
2.1. ОУ „Христо Ботев‖ с.Китанчево - 11 985,20лв.
2.2. ОУ „Васил Левски‖ с.Тодорово - 12 300,60лв.
от проекто решението
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Има ли възражения относно направената промяна по т.2 - Разрешава
осигуряване на допълнителни средства, в общ размер на 24 285,60лв., извън
определените по единен разходен стандарт, за обезпечаване на учебния процес по
училища, както следва:
2.1. ОУ „Христо Ботев‖ с.Китанчево - 11 985,20лв.
2.2. ОУ „Васил Левски‖ с.Тодорово - 12 300,60лв.
от проекто решението. Поради отсъствието на вносителя до заседанието не бе
направена промяната в проекто решението.
Някой иска ли да вземе отношение.
Няма.
Преминаваме към гласуване. Гласуваме проекто решението в едно с
направеното предложение за промяна в т. 2 - Разрешава осигуряване на допълнителни
средства, в общ размер на 24 285,60лв., извън определените по единен разходен
стандарт, за обезпечаване на учебния процес по училища, както следва:

27

2.1. ОУ „Христо Ботев‖ с.Китанчево - 11 985,20лв.
2.2. ОУ „Васил Левски‖ с.Тодорово - 12 300,60лв.
Гласуването е поименнно. Заповядайте.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 29.09.2016г от 16.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: утвърждаване на маломерни паралелки в общинските училища на
община Исперих за учебната 2016/ 2017 година
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
„ Против‖
„Въздържал се‖
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 206
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.11 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. за
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на
МОН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Утвърждава 30 маломерни паралелки, от които 2 слети, в общинските
училища на община Исперих за учебната 2016/ 2017 година:
1.1. ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих:
XII―в‖ клас
12 ученици
маломерна паралелка
1.2. ПГ „Васил Левски” гр.Исперих:
X ―а‖ клас
16 ученици
маломерна паралелка
XI ―г‖ клас
17 ученици
маломерна паралелка
1.3. ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих:
IV ―а‖ клас
15 ученици
маломерна паралелка
V „а‖ клас
15 ученици
маломерна паралелка
V „б‖ клас
16 ученици
маломерна паралелка
VI ―б‖ клас
17 ученици
маломерна паралелка
За ОУ „Отец Паисий” с.Подайва:
VII „а‖ клас
16 ученици
маломерна паралелка
VII „б‖ клас
14 ученици
маломерна паралелка
VIII клас
17 ученици
маломерна паралелка
За ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци:
I клас
12 ученици
маломерна паралелка
IV клас
15 ученици
маломерна паралелка
VIII клас
14 ученици
маломерна паралелка
За ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово:
IV клас
13 ученици
маломерна паралелка
V клас
13 ученици
маломерна паралелка
VI клас
17 ученици
маломерна паралелка
VIII клас
15 ученици
маломерна паралелка
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За ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево:
I клас
10 ученици
маломерна паралелка
II клас
11 ученици
маломерна паралелка
III клас
11 ученици
маломерна паралелка
IV клас
10 ученици
маломерна паралелка
V клас
15 ученици
маломерна паралелка
VII клас
11 ученици
маломерна паралелка
VIII клас
12 ученици
маломерна паралелка
За ОУ „Васил Левски” с.Тодорово:
I клас
11 ученици
маломерна паралелка
II клас
10 ученици
маломерна паралелка
III-IV клас
12 ученици
слята маломерна паралелка
V клас
14 ученици
маломерна паралелка
VI клас
10 ученици
маломерна паралелка
VII-VIII клас
14 ученици
слята маломерна паралелка
2. Разрешава осигуряване на допълнителни средства, в общ размер на
24 285,80 лв., извън определените по единен разходен стандарт, за обезпечаване на
учебния процес по училища, както следва:
2.1. ОУ „Христо Ботев” с.Китанчево - 11 985,20лв.
2.2. ОУ „Васил Левски” с.Тодорово - 12 300,60лв.
3. При промяна на единния разходен стандарт да бъде направена съответната
актуализация на осигурените допълнителни средства за обезпечаване на учебния
процес през учебната 2016/ 2017 година.
4. Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящите решения.
5. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на
територията на община Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайтег-жо Юмер.
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Нехире Юмер - Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
В сила от 01.08.2016г. е Законът за предучилищното и училищното образование,
който визира единна държавна образователна политика за осигуряване правото на
предучилищно и училищно образование. Съгласно чл.59, ал.1 от ЗПУО и чл.7, ал.1 и
ал.3 от Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование на МОН,
условията и редът за записване, отписване и преместване в общинските детски градини
и училища се определя с наредба на общинския съвет. Съгласно чл.68 от ЗПУО, с
наредба на общинския съвет се определят и условията и редът по организиране на
почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по
отглеждане на децата по желание на родителите им.
Проектът на общинската Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на
територията на община Исперих, заедно с мотивите към него, са публикувани на
интернет страницата на Общинската администрация, в изпълнение на чл.26, ал.3 от
Закона за нормативните актове.
1. Причини, които налагат приемането:
Проектът на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване
на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на
община Исперих е разработен в изпълнение на чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното
и училищното образование и чл.7, ал.1 и ал.3 от Наредба № 5 от 03.06.2016г. за
предучилищното образование на МОН, с цел привеждане в съответствие с
нормативните изисквания.
2. Цел на проекта за допълнение:
Определяне на еднакви условия и ред за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски градини и училища на община Исперих.
По-ефективно използване на предлаганите услуги в детската градина и
училищата и повишаване на тяхното качество.
Систематизиране и прозрачност на процеса при реда за записване на децата в
детските градини и училища.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:
За прилагането на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на
територията на община Исперих не са необходими допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови такива:
С приемането на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на
територията на Община Исперих се постига:
- подобряване цялостната дейност по записване, отписване и преместване на
децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на
община Исперих
- синхронизиране на наредбата с действащото законодателство в Република
България
- въвеждане на процедури и ред относно записването, отписването и
преместването на деца в общинските детски градини и училища на територията на
община Исперих
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- добра организация и практика при записване, отписване и преместване на
децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на
община Исперих, съобразена с действащите нормативни актове и по-пълно обхващане
на децата в задължителна предучилищна подготовка
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект е подзаконов нормативен акт по Закона за
предучилищното и училищното образование. Съответствието му с правото на
Европейския съюз е предопределено от Закона, чиито норми са съобразени с
Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската
общност, регулиращи тази материя.
Съдържанието в наредбата не противоречи на норми от по-висока степен и на
европейското законодателство.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе
следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в изпълнение на чл.59, ал., чл.68 от Закона за
предучилищното и училищното образование и чл.7, ал.1 и ал.3 от Наредба № 5 от
03.06.2016г. за предучилищното образование на МОН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на
децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на
община Исперих.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно
чл.78, ал.3 от Административнопроцесиуалния кодекс действия.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Мюсреф , като председателстващ на съвместното заседание на
комисиите.
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дийности и
здравеопазване».
На съвемстното заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване‖ и ПК
по „ Образование, култура, спорт и туризъм‖ проведено на 27.09.2016 г. от 16.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
6
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на
заседание на Общински съвет Исперих с направеното предложение, а именнно да
отпадне т.9 от чл.20 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и
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преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на
територията на община Исперих заедно с т.9 от Заявлението към чл.14
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, за становище на председателя на водещата комисия.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура,
спорт и туризъм».
На съвемстното заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване‖ и ПК
по „ Образование, култура, спорт и туризъм‖ проведено на 27.09.2016 г. от 16.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
6
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих с направеното предложение, а именнно да отпадне т.9 от
чл.20 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на
децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на
община Исперих заедно с т.9 от Заявлението към чл.14
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Публични обсъждания са направени.
Има ли желаещи да вземат отношение по докладната записка и проекто
решенията към нея.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура,
спорт и туризъм».
Там където има възможност за допълнителна услуга има ли осигурени средства
от общината.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Тази услуга е заложена в Закона за народната просвета.
Промяната в Наредбата бе направена още на комисиите.
Моля, общинските съветници ако нямат възражения, становища по докладната
да преминем към гласуване.
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Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
„ Против‖
„Въздържал се‖
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 207
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в изпълнение на чл.59, ал., чл.68 от Закона за
предучилищното и училищното образование и чл.7, ал.1 и ал.3 от Наредба № 5 от
03.06.2016г. за предучилищното образование на МОН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на
децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на
община Исперих.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно
чл.78, ал.3 от Административнопроцесиуалния кодекс действия.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

НАРЕДБА
№ 29
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И
ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
/ Приета с Решение № 207, по Протокол № 18 от 29.09.2016 г./
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С тази Наредба се регламентират условията и редът за записване,
отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и
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училищата на територията на община Исперих, в съответствие със Закона за
предучилищното и училищното образование.
Чл.2. С Наредбата се изпълнява националната образователна политика в
частта й за предучилищното образование при спазване на следните принципи:
1.единна държавна образователна политика за осигуряване правото на
предучилищно образование;
2.ориентираност към интереса и мотивацията на детето, към възрастовите и
социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените
компетентности на практика;
3.равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;
4.равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на
предучилищното образование;
5.запазване и развитие на българската образователна традиция;
6.хуманизъм и толерантност;
7.съхраняване на културното многообразие и приобщаване към българския
език;
8.иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията
на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на
резултатите от иновациите;
9.прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на
предучилищното образование;
10.автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и
децентрализация;
11.ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска
цел, родителите/ настойниците и други заинтересовани страни и диалог между тях по
въпросите на образованието.
ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ОБРАЗОВАНИЕ

НА

Чл.3. Предучилищното образование се осъществява в общинските детски
градини на територията на община Исперих, а задължителното предучилищно
образование – и от общинските училища, които могат да осигурят условия за това, при
условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното
образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и
информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и
центровете за подкрепа за личностно развитие.
Чл.4. (1) Детската градина е институция в системата на предучилищното и
училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават
деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния
образователен стандарт за предучилищното образование. Постъпването на децата за
предучилищно образование в община Исперих се осъществява целогодишно.
(2) Децата постъпват в детска градина не по-рано от учебната година, която
започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.
(3) В детските градини могат да се приемат за отглеждане, възпитание,
социализация и обучение деца, навършили две години към началото на учебната година
на постъпването – по преценка на родителя/ настойника и/или при липса на яслена
група в съответното населено място и при наличие на свободни места в детската
градина. Предучилищното образование в тези случаи се осъществява при условията и
по реда на Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование (обн. ДВ, бр.
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46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., издадена от Министерство на образованието
и науката), като се вземат предвид възрастовите характеристики на детето.
(4) В детските градини на територията на община Исперих могат да се
разкриват и яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст.
Децата постъпили в яслени групи в детските градини се отглеждат, възпитават,
социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на
Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката.
Чл.5. (1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи,
както следва:
1. първа възрастова група – 3-4 годишни, а в случаите на чл. 4, ал. 3 – 2-4
годишни;
2. втора възрастова група – 4-5 годишни;
3. трета подготвителна възрастова група – 5-6 годишни;
4. четвърта подготвителна възрастова група – 6-7 годишни.
(2) Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и
четвърта подготвителна възрастова група.
(3) Продължителността на предучилищното образование във всяка от
възрастовите групи по ал.1 е една учебна година.
(4) Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и
е с продължителност 12 месеца. В случай, че 15 септември е почивен ден, тя започва на
първия следващ работен ден.
(5) Учебната година включва учебно и неучебно време. Учебното време през
учебната година е в периода 15 септември до 31 май на следващата календарна година.
(6) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е
с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите
избират една от формите по чл.7 от Наредбата. Родителите/ настойниците, които не
запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование в детска
градина или училище се наказват с глоба в размер от 50 до 150лв. съгласно чл.347 от
ЗПУО. Родителите/ настойниците на децата, които подлежат на задължително
предучилищно образование, носят отговорност за редовната посещаемост на децата в
детската градина или училище съгласно чл.210, ал.1 от ЗПУО.
(7) Задължителното предучилищно образование в детските градини и
училищата на територията на община Исперих е безплатно. Правото на безплатно
образование се упражнява като не се заплащат такси за обучението, осигурявано със
средства от държавния бюджет и се ползва безплатно материалната база за обучение и
за развитие на интересите и способностите на децата. В края на предучилищното
образование се издава удостоверение за задължително предучилищно образование по
ред, определен с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
Чл.6. (1) Децата от възрастовите групи по чл.5, ал.1, в зависимост от броя им,
се разпределят в групи.
(2) При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в
съответната възрастова група по ал.1 може да се сформира разно възрастова група.
(3) Броят на групите и броят на децата в тях се определят от директора на
детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния
образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния
образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното
осигуряване на детските градини, училища и центровете за подкрепа за личностно
развитие.
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(4) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения
брой по чл.60 от ЗПУО, които са останали незаети след запиване на всички желаещи
деца към определен момент.
Чл.7. (1) Предучилищното образование в община Исперих се осъществява при
целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.
(2) Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи
в съответствие с чл.5, ал.1 на тази Наредба.
(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за
целодневна или полудневна организация, а самостоятелната – за отделно дете извън
групите по чл.5, ал.1 на тази Наредба.
Чл.8. Видът на организацията на всяка група в детската градина или за
отделно дете (в случаите на почасова и самостоятелна организация) се определя от
директора на детската градина в съответствие с желанието на родителите/
настойниците след съгласуване с финансиращия орган.
Чл.9. (1) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна,
полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по
други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по
семейни причини.
(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е
допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване
от родителите/ настойниците в срок, определен с Правилника за дейността на детската
градина или училището.
(3) Извън случаите по ал.2 отсъствие на децата от подготвителните групи е
допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за
съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.
ГЛАВА ТРЕТА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ
НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РАЗДЕЛ І.
ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ
УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ГРАДИНИ

И

Чл.10. Сроковете за организиране и провеждане на приема и записването на
деца за следващата учебна година и началото на работа на първа група се публикуват
на видно място в детската градина и училище.
Чл.11. Отговорност на родителите/ настойниците е да следят информацията за
прием на децата и да спазват сроковете за кандидатстване.
Чл.12. Кандидатите подават заявление по образец съгласно Приложение 1 от
настоящата Наредба, където задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН,
адрес на родителите/ настойниците и телефони за връзка.
Чл.13. Кандидатстването се осъществява по определения ред от родител/
настойник на детето, който носи отговорност за коректността на подадената
информация. При подаване на документите се носят и оригиналите на съответните
документи, необходими за сверяване на данните. Към заявлението в детската градина и
училище се прилагат техни копия.
Чл.14. Към заявлението по чл.12 се прилагат:
1. Копие от акта за раждане на детето;
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2. Копие от личната карта на родителите/ настойниците. При упълномощаване
от страна на родителя/ настойника на трето лице – и копие от личната карта на
упълномощеното лице и пълномощно в оригинал;
3. Документ за здравния и имунизационния статус на детето;
4. Документи, доказващи предимство (ако има основание);
5. Документ за наличие или липса на задължения към Община Исперих –
проверява се служебно;
6. Документ за наличие или липса на неплатени такси в общинските детски
градини на територията на община Исперих – проверява се служебно.
Чл.15. (1) Приемът на документите за кандидатстване се извършва от
директора на детската градина и училище или от упълномощено със заповед от него
лице, които сверяват данните от акта за раждане на детето и документа за самоличност
на родителя/ настойника. Издава се пореден входящ номер от деловодната система на
детската градина и училище.
(2) Приемът на деца за първа възрастова група се извършва от комисия,
определена със заповед на директора на детската градина.
Чл.16. (1) Документи за записване на децата в детските градини и училища се
подават целогодишно.
(2) Срокът за подаване на заявления за прием на деца, навършващи 3 години в
годината на приема за първа възрастова група, е в периода от 15 януари до 31 май на
съответната календарна година.
(3) Срокът за подаване на заявления за прием на деца в яслена група е в
периода от 15 януари до 31 май на съответната календарна година. При наличие на
свободни места деца се приемат целогодишно.
Чл.17. Неподадени в срок заявления за прием в първа възрастова група могат
да се представят в детската градина и след тази дата, като приемът се осъществява в
зависимост от свободните места в съответната детска градина.
Чл.18. Родители/ настойници/ упълномощени лица, кандидатстващи за
записване на децата в повече от една детска градина и училище, задължително
посочват това обстоятелство в заявлението си.
РАЗДЕЛ ІІ.
ЗАПИСВАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ
ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
Чл.19. При записването на децата не се допускат никакви ограничения на
правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол,
произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и
обществено положение или имуществено състояние.
Чл.20. (1) Записването на децата в общинските детски градини и училища се
извършва по реда на входящия номер на заявлението за кандидатстване за прием при
наличие на свободни места, ако не са заявили предимство по ал.3.
(2) С решение на Педагогическия съвет на детската градина могат да се
приемат и други допълнителни критерии за записване на децата като се спазва
принципа на равни права и не се създават условия за дискриминация на децата.
(3) При записване с предимство се ползват:
1. Деца с брат или сестра, посещаващи същата детска градина и училище.
2. Деца на родители/ настойници, работещи в детската градина и училище.
3. Деца, на които единият или двамата родители са починали или неизвестни.
4. Трето и следващо дете на многодетни родители.
5. Деца близнаци.
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6. Деца със специални образователни потребности и/или с над 50% увреждане
по решение на ТЕЛК.
7. Деца от приемни семейства и центрове за настаняване от семеен тип.
8. Деца, на които поне единият родител е с инвалидност 70% и повече от 70%
по решение на ТЕЛК/ НЕЛК.
Чл.21. Заявленията за деца, чиито родители са заявили основание за ползване
на предимство, но не са представили необходимите документи, доказващи това, се
разглеждат по общия ред.
Чл.22. (1) В група в детска градина и в училище може да се обучават до три
деца със специални образователни потребности.
(2) В случаите, когато на територията на населеното място няма друга група,
която да осигурява същото по вид образование, броят на децата със специални
образователни потребности в конкретна група може да бъде по-голям от посочения в
ал.1 след разрешение на Началника на Регионално управление на образованието –
Разград. Предложенията за увеличаване на броя на децата се правят от екипа по чл.188
от ЗПУО, а когато не е формиран – по предложение на екипа по чл.190 от ЗПУО.
Чл.23. При записване на децата за самостоятелна организация на
предучилищното образование по заявено желание на родителя/ настойника се прилага и
решение на експертната комисия в регионалното управление по образование по чл.67,
ал.2 от ЗПУО и копие от документите по чл.18, ал.2 от Наредба № 5 от 03.06.2016г. за
предучилищното образование:
1. Копие от акта за раждане на детето;
2. Копие от лична карта на родителите/ настойниците;
3. Декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с
възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за
опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие;
4. Програма за развитие на детето, която задължително съдържа:
а) избрани методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните
потребности и интересите на детето и гарантиращи постигането на целите по
чл.5 от Закона за предучилищното и училищното образование;
б) примерно разпределение на теми за постигане на компетентностите по
чл.28, ал.2 от Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование за
съответната възрастова група;
в) списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала.
Чл.24. (1) Процедурата по записване на децата в първа група се осъществява
по следния ред:
1. Списъкът на приетите деца се изнася на информационно табло в детската
градина до 01 юли.
2. От 1 до 15 юли родителите/ настойниците на приетите деца писмено
декларират желанието си детето им да бъде записано в съответната детска градина.
3. При непотвърждаване в посочения срок, свободните места се попълват от
чакащи неприети деца.
4. Свободно място по смисъла на тази наредба е незаето място към 01
септември на съответната година.
Чл.25. Директорите на общинските детски градини до 2 септември представят
информация в Дирекция „Хуманитарни дейности‖ в Общинска администрация Исперих
за приетите деца в детската градина за новата учебна година.
Чл.26. Приетите деца постъпват в детската градина до 15 септември на
съответната година. В случай, че 15 септември е почивен ден, те постъпват в детската
градина на първия следващ работен ден.
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Чл.27. Децата постъпват в детска градина на територията на община Исперих
след представяне на изискуемите медицински документи съгласно чл.4, ал.2 от Наредба
№ 3/ 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини на Министерство на
здравеопазването.
Чл.28. (1) Новоприетите в подготвителните групи деца постъпват в детската
градина и училище до 15 септември на съответната година. В случай че 15 септември е
почивен ден, те постъпват в детската градина на първия следващ работен ден.
(2) В подготвителните групи могат да постъпват деца и след 15 септември, ако
след сверяване със списъците от ГРАО, се открият незаписани в детски градини деца,
подлежащи на задължителна предучилищна подготовка.
Чл.29. Родителите/ настойниците в началото на учебната година се запознават
с правилника за дейността на детската градина. Списъците с подписите на родителите/
настойниците се съхраняват в съответната образователна институция.
РАЗДЕЛ ІІІ.
ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
Чл.30. (1) Децата в общинските детски градини и училища може да се
преместват в други детски градини и училища на територията на община Исперих през
цялата учебна година при наличие на свободни места по реда на тази Наредба.
(2) Децата могат да бъдат премествани от една в друга детска градина след
подаване на писмено заявление от родителите/ настойниците им до директора на
детската градина.
(3) Преместването в трета и четвърта подготвителна група се извършва с
Удостоверение за преместване.
(4) Преместване на дете от една в друга детска градина на територията на
община Исперих е възможно само след заплащане на дължимите такси за ползване на
детска градина по Наредба № 11 от 20.12.2013г. за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих.
(5) Директорът на приемащата детска градина на територията на община
Исперих задължително извършва проверка в електронната система за присъствие на
детето в електронния регистър и ако детето е записано там, изисква от родителите/
настойниците/ да представят документ за липса на задължения за ползване на детска
градина на територията на община Исперих, издаден от предходната детска градина.
(6) При липса на такъв документ детето не може да бъде записано в друга
детска градина на територията на община Исперих.
(7) За извършеното преместване писмено се информира Дирекция
„Хуманитарни дейности‖ в Общинска администрация Исперих.
РАЗДЕЛ ІV.
ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И
УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
Чл.31. (1) Децата от детските градини и училища се отписват:
1. По желание на родителите/ настойниците.
2. При постъпване в І клас /за детските градини/.
3. При отсъствие повече от два месеца без писмено заявление от родителите/
настойниците до директора на съответната образователна институция децата от първа и
втора група се отписват;
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4. При неразплатена такса за ползване на детска градина, съгласно Наредба №
11 от 20.12.2013г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Исперих до заплащането на дължимите суми децата
от първа и втора група се отписват;
5. При системно неспазване и нарушаване /от страна на родителите/
настойниците/ на реда в детската градина, посочен в правилника за дейността на
детската градина.
(2) Отписването на децата от първа и втора възрастова група се извършва
целогодишно с подаване на заявление от родителите/ настойниците до директора на
детската градина. В заявлението се посочват причините за отписване и датата, от която
детето да бъде отписано от детската градина.
(3) Отписване на деца от трета и четвърта подготвителна възрастова група, за
които предучилищното образование е задължително, се допуска само по здравословни
причини, удостоверени от компетентен орган или по други уважителни семейни
причини, посочени в заявление от родителите/ настойниците до директора на детската
градина и училище.
(4) При отписване на деца по ал.3 по уважителни семейни причини от
родителите/ настойниците се посочват населеното място и приемащата детска градини
и училище, където отписаното дете ще продължи задължителното си предучилищно
образование.
(5) След приключване на учебното време и издаване на Удостоверение за
задължително предучилищно образование децата от четвърта подготвителна възрастова
група срещу заплащане, регламентирано в Наредба № 11 от 20.12.2013г. за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Исперих, могат да продължат да посещават детската градина до 14
септември на съответната година.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 Настоящата Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на
територията на община Исперих е разработена в изпълнение на чл.59, ал.1 и чл.61 от
Закона за предучилищното и училищното образование и чл.7, ал.1 и ал.3 от Наредба №
5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование.
§2 Контрол по изпълнение на Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и
училищата на територията на община Исперих се осъществява от кмета на община
Исперих или от определени от него длъжностни лица.
§3 Наредбата е приета с Решение № 207, по Протокол № 18 от 29.09.2016 г. на
Общински съвет – Исперих и влиза в сила от влизане в сила на решението, с което е
приета.
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Приложение №1 към чл.14

До
Директора на
………………………
………………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
за прием на деца в предучилищна възраст в детски градини / училища
на територията на Община Исперих
от.................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на родителя/настойник /упълномощено лице)

живущ(а) в гр./с .........................., ул.№ …………………………………………
тел......................................, e-mail:………………………..
Уважаеми г-н/г-жо Директор,
Моля, да приемете детето ми .................................…..................……… (име,
презиме и фамилия) с ЕГН........................................ в поверената Ви детска градина.
В момента детето посещава / не посещава детска ясла № ………………………..
Данните на родителите / настойниците са:
1.…………………………………………………………………………….
(име, презиме и фамилия на родителя/настойник )

с
месторабота:……………………………………………
длъжност………………….
тел......................................, e-mail:………………………..

на

2.…………………………………………………………………………….
(име, презиме и фамилия на родителя/настойник )

с
месторабота:……………………………………………
длъжност………………….
тел......................................, e-mail:………………………..

на

Декларирам следните предимства при прием:
1. Деца със брат или сестра, посещаващи същата детска градина
Име, Фамилия - ……………...............................…….., ЕГН…………………………
2. Деца на родители/настойници, работещи в детската градина
Име, Фамилия - ……………...............................……..
3. Деца, на които единият или двамата родители са починали или неизвестни
смъртен акт №……………………………….,
4. Трето и следващо дете на многодетни родители актове за
раждане:……………………………………….
5. Деца близнаци актове за раждане:……………………………………….
6. Деца със специални образователни потребности и/или с над 50 % вид и степен
на увреждане по решение на ТЕЛК
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Становище на екип за комплексно педагогическо оценяване при РУО
….................... и/или решение на ТЕЛК№………….……
7. Деца от приемни семейства и Център за настаняване от семеен тип
………………………………………………………..
8. Деца, на които поне единият родител е с инвалидност 70% и повече от 70% по
решение на ТЕЛК/НЕЛК, решение на ТЕЛК №………….……
АКО СТЕ В НЯКОЯ ОТ ГОРНИТЕ КАТЕГОРИИ, Я ОТБЕЛЕЖЕТЕ:
Всяко от посочените обстоятелства докажете с необходимите документи

Прилагам следните документи:
1.
Копие от акт за раждане ……………………………………………………
2.
……………………………………………......………………………………..
3.
………………………………………….......………………………………….
ДЕКЛАРИРАМ:
1.Запознат/а/ съм с Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и
училищата на територията на община Исперих;
2.Информиран/а/ съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на
ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита;
3.Подал/а/ съм заявление за прием и в други детски градини на територията на
Община Исперих, както следва:
 ……………………………………………………………………………………
…,
 ……………………………………………………………………………………
…,
 ……………………………………………………………………………………
…,
Подал заявлението:
………………………………….………………………..……………………….……..………
(име, фамилия)

(подпис)

Приел заявлението:
………………………………………………………………………..…………….……..……
…
(име, фамилия)

(подпис)

Дата:………………..
Час:………………..
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ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Айджан Бейтула – Заместник Кмет на Община
Исперих.
Относно: приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските
детски градини в регистър в Община Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Юмер.
Нехире Юмер – Заместник Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
Съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното
образование във всяка община се създава и води регистър на общинските детски
градини. Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра, както и редът за
вписване се определят с наредба на съответния общински съвет.
Проектът на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски
градини в регистър в Община Исперих, заедно с мотивите към него, са публикувани на
интернет страницата на Общинската администрация, в изпълнение на чл.26, ал.3 от
Закона за нормативните актове.
1. Причини, които налагат приемането:
Проектът на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски
градини в регистър в Община Исперих е разработен в изпълнение на чл.346 от Закона
за предучилищното и училищното образование с цел привеждане в съответствие с
нормативните изисквания.
2. Цел на проекта за допълнение:
Въвеждане на общи изисквания за публичната информацията за детските
градини на територията на общината.
Разширяване информираността на местната общност за институциите,
подлежащи на вписване в регистъра.
Постигане публичност и прозрачност на информацията.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:
За прилагането на Наредбата за условията и реда за вписване на общинските
детски градини в регистър в Община Исперих не са необходими допълнителни
финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови такива:
С приемането на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски
градини в регистър в Община Исперих се постига:
-подобряване цялостната дейност по регистриране на общинските детски
градини в регистър в Общината;
- достъпност и публичност на информацията за общинските детски градини;
- систематизиране на информацията за общинските детски градини.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект е подзаконов нормативен акт по Закона за
предучилищното и училищното образование. Съответствието му с правото на
Европейския съюз е предопределено от Закона, чиито норми са съобразени с
Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската
общност, регулиращи тази материя.
44

Съдържанието в наредбата не противоречи на норми от по-висока степен и на
европейското законодателство.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе
следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в изпълнение на чл.346 от Закона за предучилищното и
училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски
градини в регистър в Община Исперих.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно
чл.78, ал.3 от Административнопроцесиуалния кодекс действия.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-жо Юмер.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Мюсреф , като председателстващ на съвместното заседание на
комисиите.
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дийности и
здравеопазване».
На съвемстното заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие‖
и ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм‖ проведено на 27.09.2016 г. от 16.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
6
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, за становище на председателя на водещата комисия.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура,
спорт и туризъм».
На съвемстното заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие‖
и ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм‖ проведено на 27.09.2016 г. от 16.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
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Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
6
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание на
Общински съвет Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря.
Становища, предложения по докладната записка и проекто решенията.
Няма.
Моля, да преминем към гласуване.
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
„ Против‖
„Въздържал се‖
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 208
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в изпълнение на чл.346 от Закона за предучилищното и
училищното образование
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1. Приема Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски
градини в регистър в Община Исперих.
2. Възлага на Кмета на Община Исперих да предприеме последващите съгласно
чл.78, ал.3 от Административнопроцесиуалния кодекс действия.
3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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НАРЕДБА
№ 30
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ
ГРАДИНИ В РЕГИСТЪР
Приета с Решение № 208 по Протокол № 18 от 29.09.2016 г.
Чл.1. (1) С тази Наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на
вписване в Регистъра на общинските детски градини (наричан по-нататък „регистъра―),
както и редът за вписването и воденето му.
(2) По реда на Наредбата подлежат на вписване в регистъра общинските
детски градини в община Исперих.
(3) Регистърът е публичен и се поддържа от Общинска администрация
Исперих.
Чл.2. (1) Регистърът на общинските детски градини се води по образец,
съгласно Приложение 1 от настоящата Наредба.
(2) В регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана
информация.
Чл.3. Подлежащи на вписване в регистъра са следните обстоятелства:
1. наименование, адрес на управление и адрес на ползваните от детската
градина;
2. код по БУЛСТАТ;
3. юридически статус;
4. основание за откриване;
5. данни за преобразуване/ промяна;
6. форма на собственост;
7. източник на финансиране.
Чл.4. (1) Регистърът се поддържа като електронна база данни за подлежащите
на вписване обстоятелства, както и на хартиен носител.
(2) Компютърната база данни се поддържа по начин, който гарантира целостта
и защитата на информацията в системата срещу разрушение, неправомерно изменение
и контролиран достъп за вписвания и преразглеждане.
Чл.5. За вписване в регистъра директорът на детската градина подава в
Общинска администрация Исперих заявление с приложени копия на документите,
доказващи обстоятелствата, подлежащи на вписване.
Чл.6. (1) Действията по вписване и водене на регистъра се извършват от
длъжностно лице, определено със заповед на кмета на Община Исперих.
(2) Лицето по ал.1 вписва и контролира данните, предоставени от общинските
детски градини.
(3) Длъжностното лице по ал.1 поставя дата след всяко вписване и се подписва
на хартиения носител.
(4) Длъжностното лице вписва в регистъра входящия номер на заявленията за
регистрация по реда на тяхното подаване.
(5) В хартиения носител на регистъра не се допускат изтривания и
зачертавания. Техническите грешки, допуснати при вписването, се поправят от
длъжностното лице със забележка.
(6) Регистърът и заявлението за вписване с прилежащите му документи се
съхраняват от длъжностното лице по ал.1.
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Чл.7. (1) Последващите вписвания на нови обстоятелства се извършват без да
се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания.
(2) Всяко ново вписване на обстоятелство от даден тип отменя предишно
вписано обстоятелство от същия тип. След извършване на вписването актуалното
състояние на съответния информационен обект се представя с новото вписване.
(3) В регистъра се поддържа и съхранява информация за настъпилите промени
във вписаните обстоятелства.
Чл.8. (1) Достъпът до регистъра е публичен и се реализира по начин, който
гарантира сигурността на съхранение на данните в него.
(2) Достъпът до информацията в регистъра се осигурява чрез страницата на
Общинска администрация Исперих в интернет или от длъжностното лице по чл.6, ал.1.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 Настоящата Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски
градини в регистър е разработена на основание чл.346 от Закона за предучилищното и
училищното образование.
§2 Контрол по изпълнение на Наредба за условията и реда за вписване на
общинските детски градини в регистър в се осъществява от кмета на община Исперих
или от определени от него длъжностни лица.
§3 Наредбата е приета с Решение № 208 по Протокол № 18 от 29.09.2016 г. на
Общински съвет – Исперих и влиза в сила от влизане в сила на решението, с което е
приета.
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Приложение по чл. 2, ал. 1

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

№

Вх. № на
заявлениет
о за
вписване

Наименование
, адрес на
управление и
адреси на
ползваните
сгради

Код по
БУЛСТА
Т

Юридическ
и статут

Основани
е за
откриване

Данни за
преобразуване/промян
а

Форма на
собственос
т

Източник на
финансиран
е

Ръководств
о /позиция,
имена/

Видове
дейности, за
които е
регистриран/
а

Адрес,
телефон,
електроне
н адрес и
адсрес в
интернет

Основание за
заличаване
на
регистрацият
а
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ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих
Относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в с.Делчево, с.Яким
Груево и с.Тодорово, община Исперих, област Разград на собственици на законно
построени сгради в имотите.
Председателя на Общински съвет Исперих предложи заседанието да бъде
водене от Заместник Председателя на Общински съвет Исперих г-н Мюсреф.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих
Уважаеми общински съветници,
В деловодството на община Исперих са постъпили заявления от собственици на
сгради, построени в имоти-общинска собственост, които желаят да закупят следните
поземлените имоти:
1.УПИ Х-203 в квартал 5 отреден за Жилищно застрояване с площ 668 кв.м по
регулационния план на с.Делчево с Акт за частна общинска собственост №
6234/12.07.2016год. В имота има построен навес с оградни стени, собственост на
Кятибе Шакирова, Реджеб Османов и Юмит Османова с нотариален акт №25, том IV,
рег.№5025 от 2013год.
2.УПИ XIII-15 в квартал 1 отреден за Жилищно застрояване с площ 2502 кв.м по
регулационния план на с.Яким Груево с Акт за частна общинска собственост № 5782 от
17.07.2014год. В имота има построена жилищна сграда, собственост на наследника на
Ферихан Ибрахим с нотариален акт №35, том VII, рег.№6525 от 2013год.
3.УПИ IV-361 в квартал 14 отреден за Жилищно застрояване с площ 986 кв.м по
регулационния план на с.Тодорово с Акт за частна общинска собственост № 6246 от
12.07.2016год. В имота има построена жилищна сграда, собственост на Ридван Джемал
с нотариален акт № 40, том III, рег. № 1997 от 2016год.
Имотите не са включени в Годишната програма за управление и разпореждане
с общински имоти за 2016г. за продажба. За тях са съставени Акт за общинска
собственост, изготвени са актуална данъчни и пазарни оценки.
Настоящото предложение за продажба е мотивирано от следните причини:
1. Има изявен интерес за закупуването на имотите.
2. Реализиране на постъпления от продажбите.
Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе
следните
РЕШЕНИЯ:
І.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост; чл.9, ал.2 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2016г., приета с Решение №38 по Протокол №6 от
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21.01.2016год. като включва в раздел „Продажба на застроени дворни места с ОПС
или законно построена в имота сгради“ следните имоти:
1.УПИ Х-203 в квартал 5 отреден за Жилищно застрояване с площ 668 кв.м по
регулационния план на с.Делчево при прогнозна продажна цена в размер на 1 500 лева.
2.УПИ XIII-15 в квартал 1 отреден за Жилищно застрояване с площ 2502 кв.м по
регулационния план на с.Яким Груево при прогнозна продажна цена в размер на
5 700 лева.
3.УПИ IV-361 в квартал 14 отреден за Жилищно застрояване с площ 986 кв.м по
регулационния план на с.Тодорово при прогнозна продажна цена в размер на
2 400 лева.
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се
проведе процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2016 год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

І. Разрешава продажбата на поземлен имот на собствениците на законно
построени сгради в тях, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот X – 203 (римско десет тире двеста и три) в квартал
5 (пет), отреден за «Жилищно застрояване», с площ 668 (шестотин шестдесет и осем)
кв.м.,по регулационния план на селото, одобрен със Заповед №531/30.06.2015год. на
Кмета на община Исперих и изменен с ПУП-ПР със Заповед № 483/01.06.2016год. на
Кмета на община Исперих,с местонахождение на имота с.Делчево, ул. «Христо
Смирненски‖,община Исперих, област Разград при граници и съседи: изток –УПИ IX74,кв.5; север- УПИ III-73,кв.5; запад- УПИ XIV-75,кв.5 и
юг-ул. «Христо
Смирненски», съгласно АЧОС №6234 от 12.07.2016г.вписан в Агенцията по
вписванията на 20.07.2016год. на собствениците на законно построената сграда-навес с
оградни стени върху имота Кятибе Шакирова Ибрямова с адрес с. Делчево, ул.
«Христо Смирненски» №6, община Исперих, област Разград, Реджеб Османов
Реджебов с адрес с.Окорш, ул.»Пирин» №9 и Юмит Османова с адрес гр.София, жк.
«Разсадник Коньовица» №30, вх.Д,ет.8,ап.123 притежаващи Нотариален акт №25, том
VI, рег.№5025, дело №684 от 2013г.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 15.09.2016 г. в размер на 1 517,00 лв. ( хиляда
петстотин и седемнадесет ) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1 394,80 (хиляда триста деветдесет и
четири лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702002152/08.07.2016 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
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Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Приложения:
1. Акт за частна общинска собственост - 1 брой.
2. Скица – 1 брой.
3. Данъчна оценка - 1 брой.
4. Пазарна оценка - 1 брой.
5. Нотариален акт - 1 брой.
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се
проведе процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2016 год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

І. Разрешава продажбата на поземлен имот на собствениците на законно
построени сгради в тях, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот XIII – 15 (римско тринадесет тире петнадесет) в
квартал 1 (първи), отреден за «Жилищно застрояване», с площ 2 502 (две хиляди
петстотин и два) кв.м., по регулационния план на селото, одобрен със Заповед
№343/28.12.2001год. на Кмета на община Исперих,с местонахождение на имота с.Яким
Груево, ул. «Чая‖ №2,община Исперих, област Разград при граници и съседи: изток –
УПИ XII-16; север- УПИ XIV-14; запад- ул. «Чая» и юг- ул.»Иван Вазов» съгласно
АЧОС №5782 от 17.07.2014г. на собствениците на законно построената жилищна
сграда и навес с оградни стени върху имота наследник на Ферихан Ибрахим ИсмаилАлфер Али Хасан, действащ чрез настойника си Али Хасан Али с адрес с.Яким
Груево, ул. «Мургаш» №2 притежаващ Нотариален акт №35, том VII, рег.№6525, дело
№859 от 2013г.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 15.09.2016 г. в размер на 5 705,00 лв. (пет хиляди
седемстотин и пет ) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на имота е в размер на 5 104,10 (пет хиляди сто и четири лева
и десет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702002738/07.09.2016 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния Управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
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Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Приложения:
6. Акт за частна общинска собственост - 1 брой.
7. Скица – 1 брой.
8. Данъчна оценка - 1 брой.
9. Пазарна оценка - 1 брой.
10. Нотариален акт - 1 брой.
РЕШЕНИЯ:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се
проведе процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2016 год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

І. Разрешава продажбата на поземлен имот на собствениците на законно
построени сгради в тях, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот IV – 361 (римско четири тире триста шестдесет и
един) в квартал 14 (четиринадесет), отреден за «Жилищно застрояване», с площ 986
(деветстотин осемдесет и шест) кв.м., по регулационния план на селото, одобрен със
Заповед №63/07.04.1987год. на Кмета на община Исперих ,с местонахождение на имота
с.Тодорово, ул. «Арда‖ № 3,община Исперих, област Разград при граници и съседи:
изток –улица; север- ул. «Арда»; запад- УПИ III -361 и юг- УПИ V-360 , съгласно
АЧОС №6246 от 12.07.2016г. на собственика на законно построената жилищна сграда
върху имота Ридван Джемал Сали с адрес с. Тодорово, ул. «Арда» №3, община
Исперих, област Разград притежаващ Нотариален акт №40, том III, рег.№1997, дело
№251 от 2016г.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 15.09.2016 г. в размер на 2 460,00 лв. (две хиляди
четиристотин и шестдесет ) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на имота е в размер на 2 444.20 (две хиляди четиристотин
четиридесет и четири лева и двадесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за
данъчна оценка № 6702002242/15.07.2016 г. издадено от отдел «МДТ» при община
Исперих.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля, становището на председателите на постоянните комисии.
Заповядайте г-н Хюсеин, като председател на водещата комисия.
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Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие‖ проведено на
27.09.2016 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, за становище на председателя на участващата комисия.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред‖ проведено на 27.09.2016 г. от
15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Кметовете на с. Делчево, с. Яким Груево и с. Тодорово имат ли възражения по
проекто решенията.
Нямат.
Преминаваме към гласуване на първото проекто решение
Резултати от гласуването:
След проведеното явно гласуване, съгласно чл. 27, ал.3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
„ Против‖
„Въздържал се‖
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 209

54

І.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА; чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост; чл.9, ал.2 от Наредба № 27 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2016г., приета с Решение №38 по Протокол №6 от
21.01.2016год. като включва в раздел „Продажба на застроени дворни места с ОПС
или законно построена в имота сгради“ следните имоти:
1.УПИ Х-203 в квартал 5 отреден за Жилищно застрояване с площ 668 кв.м по
регулационния план на с.Делчево при прогнозна продажна цена в размер на 1 500 лева.
2.УПИ XIII-15 в квартал 1 отреден за Жилищно застрояване с площ 2502 кв.м по
регулационния план на с.Яким Груево при прогнозна продажна цена в размер на
5 700 лева.
3.УПИ IV-361 в квартал 14 отреден за Жилищно застрояване с площ 986 кв.м по
регулационния план на с.Тодорово при прогнозна продажна цена в размер на
2 400 лева.
Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към гласуване на второто проекто решение.
Гласуването е поименнно.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 29.09.2016г от 16.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка отБейсим Руфад – Кмет на Община Исперих
Относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в с.Делчево, с.Яким
Груево и с.Тодорово, община Исперих, област Разград на собственици на законно
построени сгради в имотите.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад

За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
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6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
„ Против‖
„Въздържал се‖
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 210
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се
проведе процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2016 год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:

І. Разрешава продажбата на поземлен
построени сгради в тях, както следва:

имот

на собствениците на законно
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1. Урегулиран поземлен имот X – 203 (римско десет тире двеста и три) в квартал
5 (пет), отреден за «Жилищно застрояване», с площ 668 (шестотин шестдесет и осем)
кв.м.,по регулационния план на селото, одобрен със Заповед №531/30.06.2015год. на
Кмета на община Исперих и изменен с ПУП-ПР със Заповед № 483/01.06.2016год. на
Кмета на община Исперих,с местонахождение на имота с.Делчево, ул. «Христо
Смирненски‖,община Исперих, област Разград при граници и съседи: изток –УПИ IX74,кв.5; север- УПИ III-73,кв.5; запад- УПИ XIV-75,кв.5 и
юг-ул. «Христо
Смирненски», съгласно АЧОС №6234 от 12.07.2016г.вписан в Агенцията по
вписванията на 20.07.2016год. на собствениците на законно построената сграда-навес с
оградни стени върху имота Кятибе Шакирова Ибрямова с адрес с. Делчево, ул.
«Христо Смирненски» №6, община Исперих, област Разград, Реджеб Османов
Реджебов с адрес с.Окорш, ул.»Пирин» №9 и Юмит Османова с адрес гр.София, жк.
«Разсадник Коньовица» №30, вх.Д,ет.8,ап.123 притежаващи Нотариален акт №25, том
VI, рег.№5025, дело №684 от 2013г.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 15.09.2016 г. в размер на 1 517,00 лв. ( хиляда
петстотин и седемнадесет ) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на имота е в размер на 1 394,80 (хиляда триста деветдесет и
четири лева и осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702002152/08.07.2016 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящото 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 Административнопроцесуалния кодекс.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към гласуване на третото проекто решение.
Гласуването също е поименнно.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 29.09.2016г от 16.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка отБейсим Руфад – Кмет на Община Исперих
Относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в с.Делчево, с.Яким
Груево и с.Тодорово, община Исперих, област Разград на собственици на законно
построени сгради в имотите.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар

За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
„ Против‖
„Въздържал се‖
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 211
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се
проведе процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2016 год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
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І. Разрешава продажбата на поземлен имот на собствениците на законно
построени сгради в тях, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот XIII – 15 (римско тринадесет тире петнадесет) в
квартал 1 (първи), отреден за «Жилищно застрояване», с площ 2 502 (две хиляди
петстотин и два) кв.м., по регулационния план на селото, одобрен със Заповед
№343/28.12.2001год. на Кмета на община Исперих,с местонахождение на имота с.Яким
Груево, ул. «Чая‖ №2,община Исперих, област Разград при граници и съседи: изток –
УПИ XII-16; север- УПИ XIV-14; запад- ул. «Чая» и юг- ул.»Иван Вазов» съгласно
АЧОС №5782 от 17.07.2014г. на собствениците на законно построената жилищна
сграда и навес с оградни стени върху имота наследник на Ферихан Ибрахим ИсмаилАлфер Али Хасан, действащ чрез настойника си Али Хасан Али с адрес с.Яким
Груево, ул. «Мургаш» №2 притежаващ Нотариален акт №35, том VII, рег.№6525, дело
№859 от 2013г.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 15.09.2016 г. в размер на 5 705,00 лв. (пет хиляди
седемстотин и пет ) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на имота е в размер на 5 104,10 (пет хиляди сто и четири лева
и десет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка
№ 6702002738/07.09.2016 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящото 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 Административнопроцесуалния кодекс.

Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Преминаваме към гласуване на четвъртото проекто решение.
Гласуването също е поименнно.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 29.09.2016г от 16.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка отБейсим Руфад – Кмет на Община Исперих
Относно: Продажба на поземлени имоти, находящи се в с.Делчево, с.Яким
Груево и с.Тодорово, община Исперих, област Разград на собственици на законно
построени сгради в имотите.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар

За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
„ Против‖
„Въздържал се‖
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 212
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за
общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на поземлен имот да се
проведе процедура по продажба на същия с цел:
- реализиране на постъпления в бюджета;
- изпълнение на Годишната програма за 2016 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
Р Е Ш И:
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І. Разрешава продажбата на поземлен имот на собствениците на законно
построени сгради в тях, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот IV – 361 (римско четири тире триста шестдесет и
един) в квартал 14 (четиринадесет), отреден за «Жилищно застрояване», с площ 986
(деветстотин осемдесет и шест) кв.м., по регулационния план на селото, одобрен със
Заповед №63/07.04.1987год. на Кмета на община Исперих ,с местонахождение на имота
с.Тодорово, ул. «Арда‖ № 3,община Исперих, област Разград при граници и съседи:
изток –улица; север- ул. «Арда»; запад- УПИ III -361 и юг- УПИ V-360 , съгласно
АЧОС №6246 от 12.07.2016г. на собственика на законно построената жилищна сграда
върху имота Ридван Джемал Сали с адрес с. Тодорово, ул. «Арда» №3, община
Исперих, област Разград притежаващ Нотариален акт №40, том III, рег.№1997, дело
№251 от 2016г.
2. Продажбата да се извърши при пазарна цена, определена от независим
лицензиран оценител с оценка от 15.09.2016 г. в размер на 2 460,00 лв. (две хиляди
четиристотин и шестдесет ) лева.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Данъчната оценка на имота е в размер на 2 444.20 (две хиляди четиристотин
четиридесет и четири лева и двадесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за
данъчна оценка № 6702002242/15.07.2016 г. издадено от отдел «МДТ» при община
Исперих.
ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
ІІІ. Настоящото 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 Административнопроцесуалния кодекс.

ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих
Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община
Исперих към 30.06.2016 г.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих
Уважаеми общински съветници,
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С Решение № 41, протокол № 7 от 29.01.2016 год. на Общински съвет-Исперих бе
приет бюджета на община Исперих за 2016 год. в размер на 14 673 553 лв.:
в т.ч. за:
държавни дейности – 8 808 673 лв.;
общински дейности – 5 036 147 лв.;
дофинансиране на ДД - 828 733 лв.;
I. ПРИХОДИ
Към 30.06.2016 г. рамката на бюджета на община Исперих е увеличена с 1 863
511 лв., като промяната по дейности е както следва:
за дейностите държавна отговорност
за дейностите общинска отговорност

197 263 лв.
1 666 248 лв.

в т.ч. нетно изменение по параграфи
1. Увеличена обща субсидия §§ 31-11
46 637 лв.
- средства за възнаграждения и осигурителни вноски
на кметските наместници в общ. администрация
8 200 лв.
- средства за увеличение на разходите за персонал на
заетите в библиотеките, музеите и художествените
галерии с регионален характер
53 850 лв.
- корекция във връзка с откриването на „Дневен център за деца с
увреждания” и „Център за настаняване от семеен тип за деца и
младежи с увреждания”
319 582 лв.
- средства за възстановяване на част от разходите за
транспорт на пътуващия педагогически персонал
73 839 лв.
- средства за присъдена издръжка
8 385 лв.
- средства зъ пътни разходи на правоимащи болни
778 лв.
- корекция на средства съгласно информационна система
„Админ М” на МОН относно броя на децата и учениците в
общинските детски градини и училища
функция „Здравеопазване”
-19 624 лв.
- корекция на средства съгласно информационна система
„Админ М” на МОН относно броя на децата и учениците в
общинските детски градини и училища
функция „Образование”
-398 373 лв.
2.Увеличена субсидия за капиталови разходи §§ 31-13
1 500 000 лв.
- Целеви средства за рехабилитация и ремонт на уличната
мрежа в населените места на територията на
Община Исперих
1 500 000 лв.
3. Трансфер §§ 31-28
119 845 лв.
- Средства за компенсиране стойността на безплатните превози
на деца и ученици до 16 год. възраст
102 306 лв.
- Средства за компенсиране на пътувания по вътрешноградския
и автомобилния междуселищен транспорт
17 539 лв.
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4. Трансфер §§ 61-00
- Трансфер от „Фонд социална закрила”
- Трансфер от МТСП
- Трансфер за възнаграждения и осигуровки на ОИКМестни избори 2015 г.

43 232 лв.
17 181 лв.
24 932 лв.

5. Трансфер §§ 64-01 - Договори „ПУДООС”
6. Промяна на плана на §§ 24-04
- Решение № 159, протокол №14 от 30.06.2016
на Общински съвет – Исперих

4 730 лв.
149 067 лв

1 119 лв.

149 067 лв.

Рамката на бюджета на Община Исперих към 30.06.2016г. възлиза на 16 537 064
лв.
в т. ч. за:
държавни дейности 9 005 936 лв.;
за общински дейности - 7 531 128 лв.;
в т.ч. дофинансиране ДД - 884 345 лв.;
Плана на приходите по бюджета на Община Исперих и отчета към 30.06.2016 г.
/Приложение №№№1,2,3/ е както следва:
Вид на прихода

1 Всичко собствени
приходи
В т.ч. имуществени
данъци
Неданъчни
2 Субсидии от РБ
В т.ч. обща допълваща
обща изравнителна
целеви трансфери от
ЦБ -3113
целеви .трансфери от
ЦБ -3118
Възст. трансфери за
ЦБ- 3120
целеви .трансфери от
ЦБ -3128
Вноски за ЦБ от минали
- 3140
3 Трансфери - получени
по §61-01
по §61-02
по §61-05
по §61-09
по §62-01
по §62-02
по §64-01
4 Преходен остатък по
левови сметки на
5 Врем.безлихв.заеми

Общо
Коригиран
Отчет
план

В това число
Държавни
Общински
План
Отчет
План
Отчет

4643284

1987447

78060

28837

4565224

1958610

1337270
3306014
11663696
8319751
1196300
2027800

676135
1311312
5315399
4583681
615525
13887

0
78060
8439596
8319751
0
0

0
28837
4685987
4583681
0
0

1337270
3227954
3224100
0
1196300
2027800

676135
1282475
629412
0
615525
13887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119845

102306

119845

102306

0

0

0

0

0

0

0

0

-391689
129319
-298950
24932
0
0
-324749
77759
960012

-307051
98566
-164123
24932
0
4714
-321778
50638
960012

-164406
1119
0
24932
0
0
-195187
4730
652686

-164406
1119
0
24932
0
0
-195187
4730
652686

-227283
128200
-298950
0
0
0
-129562
73029
307326

-142645
97447
-164123
0
0
4714
-126591
45908
307326

4497759

1048264

0

0

-4497759

1048264
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между бюджет и СЕС
6 Предоставена временна
финансова помощ
7 Получени дългосрочни
и краткосрочни заеми
8 Наличности в лева по
левови сметки в края на
периода
9 Наличности в левова
равностойност по
валутни сметки от
предходен период
10 Наличности в левова
равностойност по
валутни сметки в края
на периода

0

0

0

0

0

0

-4836000

-1168000

0

0

-4836000

-1168000

0

-1020080

0

-933799

0

-86281

2

2

25

25

23

23

0

-23

0

-23

0

0

11

Левови наличности в
каса

0

-2614

0

-2610

0

-4

12

Левова равностойност
на валутни наличности в
каса
Временно съхранявани
средства и средства на
разпореждане
Друго финансиране

0

0

0

0

0

0

-23

50168

-23

50168

0

0

0

3724

0

409

0

3315

16537064

6867271

9005936

4317272

7531128

2549999

13

14

Всичко

Размерът на постъпилите приходи към 30.06.2016 г. е 7 889 988 лв.- 48 % от плана
в т.ч.
за държавни дейности - 5 253 704 лв. – 59 %
за общински дейности - 2 636 284 лв. – 35 %
Изпълнението на местните данъчни приходи е 51 % спрямо годишния план.
В това число изпълнението на :
приходите от патентен данък
44 %
на данък върху недвижимите имоти
64 %
на данък върху превозните средства
61 %
на данък при придобиване на имущество
26 %
на туристическия данък
25 %
Собствените неданъчни приходи са изпълнени на 40 % спрямо годишния план. От
тях изпълнението на:
§24-04 нетни приходи от продажби на услуги,стоки и продукция
32 %
§24-05 приходи от наем на имущество
34 %
§24-06 приходи от наем на земя
96 %
§24-07 приходи от дивиденти
0%
§27-01 приходи от такси за ползване на детски градини
24 %
§27-04 приходи от такси за ДСП
50 %
§27-05 приходи от пазари и тържища
43 %
§27-07 приходи от ТБО
59 %
§27-10 приходи от технически услуги
41 %
§27-11 приходи от административни услуги
46 %
§40-00- постъпления от продажба на нефинансови активи
8%
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Остатъкът към 30.06.2016 г. по левови бюджетни сметки е в размер на 1 020 080 лв.
в т.ч.
за държавни дейности
933 799 лв.
за общински дейности
86 281 лв.
Остатъкът към 30.06.2016 г. в левова равностойност по валутните сметка е в
размер на 23 лв.
в т.ч.
за държавни дейности
23 лв.
за общински дейности
0 лв.
Остатъкът към 30.06.2016г. по касовите наличности е в размер на 2 614 лв. в т.ч.
за държавни дейности
2610 лв.
за общински дейности
4 лв.
II. РАЗХОДИ
Плана на разходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2016 г. е както
следва:

Актуализиран план на разходи
Всичко

1
2
3
4

Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване

2665297
240326
6740846
606687

999319
217861
5878841
373818

1346185
9000
542548
232869

Разходи за ДД
за сметка на
общ.приходи
319793
13465
319457
0

5

1257433

947049

273101

37283

3344172

0

3344172

0

7
8

Соц.осигуряване
подпомагане и грижи
Жил.строителство,
багоустрояване и ком.
Стопанство
Почивно дело и култура
Икономически дейности

1097440
440594

589048
0

314045
440594

194347

9
10

Други
Резерв

74269
70000

0
0

74269
70000

0
0
0

16537064

9005936

6646783

884345

6

Общо разходи

Държавни
дейности

Общински
Дейности

Реално изплатените разходи към 30.06.2016г.възлизат на 6 867 271 лв. и това са 42 % от
годишния план както следва:
за държавни дейности - 4 317 272 лв. /приложение №4/
за общински дейности - 2 307 486 лв. /приложение №5/
за дофинансиране
- 242 513 лв. /приложение №6/
1.Разходи за дейности държавна отговорност.
Изплатените разходи в дейностите държавна отговорност към 30.06.2016 г.са в
размер на 4 317 272 лв. и представляват 48 % от годишния план.
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№
по ред

Наименование

Разходи към
30.06.2016 г.

1

Общи държавни служби

2
3
4
5

Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Социално осигуряване , подпомагане и грижи

6

Жилищно
строителство,
ком..стопанство
Почивно дело, култура
Икономически дейност

7
8
9

511311
35171
2888491
140714
436847

благоустрояване,

Други
Всичко разходи

0
304738
0
0
4317272

2. Разходи за дейности държавна отговорност, финансирани с общински
средства.
Към 30.06.2016 г. са извършени разходи за 242 513 лв. и те са 28 % от годишния план.
№
По ред
1
2
3
4

Наименование
Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Социално осигуряване и грижи
Почивно дело, култура
Всичко разходи

Разходи към
30.06.2016 г.
163259
9521
13887
55846
242513

3.Разходи за дейности общинска отговорност.
Реално изплатените към 30.06.2016 г. разходи в дейностите общинска отговорност са в
размер на 2 307 486 лв. и представляват 35 % от годишния план, а именно:
№
по ред

Наименование

1
2

Общи държавни служби
Образование

3

Здравеопазване

4
5

Социално осигуряване , подпомагане и грижи
Жилищно
строителство,
благоустрояване,
ком.стопанство
Почивно дело, култура
Икономически дейности

6
7
8

Други
Всичко разходи

Разходи към
30.06.2016 г.
587064
353166
14500
131929
851741
99778
145972
123336
2307486
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В дейност 122 ‖Oбщинска администрация‖ от функция ―Общи държавни служби‖
планираните и усвоени средства са:
√ по § 42-14 – обезщетения и помощи, при годишен план 20 000 лв. към
30.06.2016 г. са изплатени 16 800 лв.;
√ по § 10-98 – награди, при годишен план 4 000 лв. към 30.06.2016 г. са усвоени
700 лв.
√ за представителни разходи:
- на Кмета на Община Исперих, при год.план 30 000 лв. към 30.06.2016 г. са усвоени 12
282 лв.
В дейност 123 ‖Общински съвети‖ от функция ―Общи държавни служби‖,
планираните и усвоени средства :
√ за представителни разходи на Председателя на Общински съвет, при год.план
15 000 лв., към 30.06.2016 г. са изплатени 737 лв.;
В дейност 714 ‖Спортни бази и спорт за всички‖ от функция ―Почивно дело,
култура, религиозни дейности‖
√ по § 43-09 – други субсидии и плащания, при годишен план 60 000 лв. за
подпомагане дейността на спортните клубове на територията на Община Исперих, към
30.06.2016 г. са усвоени 17 800 лв.;
В дейност 759 ‖Други дейности по културата‖ от функция ―Почивно дело,
култура, религиозни дейности‖
√ по § 43-09 – други субсидии и плащания, при годишен план 5 000 лв. за
подпомагане на религиозни храмове, към 30.06.2016 г. са усвоени 1 000 лв.;
4. Просрочени задължения
Към 30.06.2016 г. в дейностите държавна отговорност няма просрочени
задължения.
Просрочените задължения към 30.06.2016 г. за дейностите общинска отговорност
са 268 213 лв., от които за текущи разходи 228 965 лв. и за капиталови
39 248 лв.
/Приложение №7/.
От просрочените задължения от 2015 г. към 30.06.2016 г. са изплатени 608 055
лв., съгласно приетия План – график. /Приложение № 10/.
Актуализираният план на разходите и реално изплатените разходи в Община
Исперих към 30.06.2016 г. по видове са представени в следната таблица:
Общо
В това число
Видове
№
Утвърде
Отчет
Държавни
Общински,
разходи
по
н
в т.ч. ДД с
ред
план
общински приходи
Утвърде
Отчет Утвърден Отчет
н
план
план
1
За заплати
7124993
3402399
5831801
2891552
1293192
510847
2

За осигуровки

3

За стипендии

1376567

646744

1189990

562740

186577

84004

65792

20739

65792

20739

0

0
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4

За храна

5

За
медикаменти
За постелен
инветар,облек
л
За учебни рди и книги
Материали

6

7
8
9

10
11
12

13

14
15

16

17

18

19
20
21
22

За
вода,горива и
енергия
Външни
услуги
Текущ ремонт
Платени
данъци, такси
и
администрати
вни санкции
Командировк
и
Застраховки и
други фин.
услуги
СБКО
Разходи
за
дог. санкции
и неустойки,
съд. обезщ. и
разноски
Други
разходи
Текущи
трансфери,
обезщетения
и помощи за
домакинстват
а
Субсидии
Разходи
за
лихви
Разходи
за
членски внос
Капиталови
разходи

673251

425512

365861

206729

307390

218783

25364

5519

25064

5519

300

0

128818

14753

63178

7209

65640

7544

24260

1229

5925

1025

18335

204

456059

167420

127215

61925

328844

105495

1057088

563082

394360

181523

662728

381559

1540088

916230

268320

129931

1271768

786299

148513

55048

123574

46488

24939

8560

177226

159452

31590

24305

145636

135147

45369

12575

16674

5706

28695

6869

48761

19399

12442

9070

36319

10329

57077

7822

33046

7822

24031

0

7241

7241

604

604

6637

6637

121232

15093

71956

1374

49276

13719

46924

33680

25924

16880

21000

16800

377740

160672

252740

127372

125000

33300

74269

123336

0

0

74269

123336

25580

15523

0

0

25580

15523

2864852

93803

99880

8759

2764972

85044
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23

Резерв

70000

0

0

0

70000

0

Общо

16537064

6867271

9005936

4317272

7531128

2549999

III. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ.
Към 30.06.2016 г. усвоените капиталови разходи са в размер на 166 275 лв.
(Приложение №8).
Планът на капиталовите разходи към 30.06.2016 г. е 2 957 206 лв., а изпълнението
е в размер на 166 275 лв. – 6 %, както следва:
по Бюджета:
Държавни дейности – при план 99 880 лв. са усвоени 8 759 лв. – 9 %.
Местни дейности – при план 2 621 813 лв. са усвоени 68 357 лв. – 3 %.
Дофинансиране – при план 143 159 лв. са усвоени 16 687 лв. – 12 %.
по СЕС:
При план 92 354 лв. са усвоени 72 472 лв. – 78 %., както следва
- по ПРСР - при план 62 984 лв. са усвоени 43 102 лв. – 68 %
- по ДМП - при план 29 370 лв. са усвоени 29 370 лв. – 100 %
Разпределението на усвоените средства по източници на финансиране е както следва:
- от целева субсидия за КР от Републикански бюджет - 13 887 лв.;
- от собствени бюджетни средства – 34 008 лв.;
- от ПУДООС – 45 908 лв.;
- от Програма за развитие на селските райони – 43 102 лв.;
- от Други международни програми – 29 370 лв.
IV. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
На основание на указания на министерство на финансите – ДДС
№7/04.04.2008г.Община Исперих разкри три сметки за средства от Европейския съюз.
(Приложение № 9):
- за отчитане на предоставени средства от структурните фондове на Европейския съюз
и от Кохезионния фонд към Община Исперих
Наличността по сметката в началото на годината е 526 997 лв. Приходите към
30.06.2016 г. са в размер на (- 876 342) лв. Разходи са (-413 026) лв.
Към 30.06.2016 г. наличността по сметката е 63 681 лв.
-за отчитане на предоставени средства от структурните фондове на Европейския съюз и
от Кохезионния фонд към ОУ „Христо Ботев‖, с. Лудогорци.
Наличността по сметката в началото на годината е 0 лв. Нетния размер на
приходите към 30.06.2016 г. е 0 лв. Направени разходи през периода няма.
Към 30.06.2016 няма наличност по сметката.
-за отчитане на средствата от Разплащателна агенция към държавен фонд „Земеделие”
към Община Исперих.

69

Наличността по сметката в началото на годината е 147 лв. Постъпилите приходи
към 30.06.2016 г. са в размер на 47 635 лв. Направени са разходи за 47 782 лв.
Към 30.06.2016 наличността по сметката е 0 лв.
Разпределението на приходите по сметките за средства от ЕС – код 7443 на община
Исперих към 30.06.2016 г. са – (-301 563 лв.) (в.т.ч. преходен остатък 527 144 лв.) както
следва:
- по ОПРЧР
431 967 лв.
- по ПРСР
47 782 лв.
- по ОПОС
- (-800 775 лв.)
- по ОПРР
19 463 лв.
Извършените разходи към 30.06.2016 г. са за – (-365 244 лв.) и те са:
- по ОПРЧР
369 912 лв.
- по ПРСР
47 782 лв.
- по ОПОС
- (-800 775 лв.)
- по ОПРР
17 837 лв.
Остатъкът по сметка 7443 на 30.06.2016 г. е 63 681 лв.
V. НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
- Община Исперих разполага само с една набирателна сметка с код 3 и размера
на остатъка по нея към 30.06.2016 г. е 514 800 лв.
- ОУ „Васил Априлов‖ гр. Исперих разполага с една набирателна сметка и
остатъкът по нея към 30.06.2016 г. е 7 308 лв.

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ :
На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 137,
ал. 2 от Закона за публичните финанси, и чл. 49, ал. 2 от Наредба № 12 на
Общински съвет Исперих за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих.
РЕШИ :
1. Приема приходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2016 г.в размер
на 7 889 988 лв. в т.ч.
за държавни дейности
за общински дейности

5 253 704 лв.
2 636 284 лв.

2. Приема разходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2016 г.в размер
на 6 867 271 лв. в т.ч.
за държавни дейности
4 317 272 лв.
за общински дейности
2 307 486 лв.
за дофинансиране
242 513 лв.
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3. Приема разходите за капиталовите разходи към 30.06.2016 г. в размер на 166
275 лв. в т.число:
за държавни
38 129 лв.
в т.ч по Оперативни програми на ЕС
29 370 лв.
за общински дейности
111 459 лв.
в т.ч по Оперативни програми на ЕС
43 102 лв.
за дофинансиране
16 687 лв.
4. Приема разходите за представителни цели в размер на
в т.ч. на Председателя на Общинския съвет
на Кмета на Община Исперих

13 019 лв.
737 лв.

5. Приема разходите за награди

12 282 лв.
700 лв.

6. Приема разходи за обезщетения и помощи

16 800 лв.

7. Приема разходите за спортни клубове

17 800 лв.

8. Приема разходите за религиозни храмове

1 000 лв.

9. Приема приходите по сметките за средства от Европейския съюзза получаване, разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове
(- 301 563) лв.
10. Приема разходите по сметките за средства от Европейския съюз –
за получаване, разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове
(-365 244) лв.
11. Приема остатъка по бюджета
за държавни дейности
за общински дейности
12. Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз
за получаване, разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове

1 022 717 лв.
936 432 лв.
86 285 лв.

63 681 лв.

13. Приема остатъка по набирателните сметки

522 108 лв.

14. Приема отчета на разплатените просрочени задължения
от предходния период (Приложение № 10)

608 055 лв.

Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Благодаря г-н Кмет.
Моля, становището на председателите на постоянните комисии.
Заповядайте г-н Сюлейман , като председател на водещата комисия.
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Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по «Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „ Финанси и бюджет ‖ проведено на 27.09.2016 г. от 14.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
6
5
5

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Докладната бе разгледана на заседание на всички постояни комисии.
Моля, председателите на постояните комисии да изкажат становището си от
заседанието.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „Стопански дейности и европейско развитие‖ проведено на
27.09.2016 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред‖ проведено на 27.09.2016 г. от
15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
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Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дийности и
здравеопазване».
На съвемстното заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване‖ и ПК
по „ Образование, култура, спорт и туризъм‖ проведено на 27.09.2016 г. от 16.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
6
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура,
спорт и туризъм».
На съвемстното заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване‖ и ПК
по „ Образование, култура, спорт и туризъм‖ проведено на 27.09.2016 г. от 16.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
6
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г- н. Нурула.
Хамди Нурула – Председател на ПК по « Предотвратяване и установяване
конфликт на интереси».
На съвемстното заседание ПК по „Предотвратяване и установяване конфликт на
интереси‖ , ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм‖ и ПК „ Социални
дейности и здравеопазване‖ проведено на 27.09.2016 г. от 16.00 часа, след
разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
6
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих
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Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Становища, предложения по проекто решенията има ли?
Няма.
Моля, да преминем към гласуване, което е поименно.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 29.09.2016г от 16.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка отБейсим Руфад – Кмет на Община Исперих
Относно: Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община
Исперих към 30.06.2016 г.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
„ Против‖
„Въздържал се‖
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 213
На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА,
чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, и чл. 49, ал. 2 от Наредба № 12 на
Общински съвет Исперих за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Исперих.
РЕШИ :
1. Приема приходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2016 г.в размер
на 7 889 988 лв. в т.ч.
за държавни дейности
за общински дейности

5 253 704 лв.
2 636 284 лв.

2. Приема разходите по бюджета на Община Исперих към 30.06.2016 г.в размер
на 6 867 271 лв. в т.ч.
за държавни дейности
4 317 272 лв.
за общински дейности
2 307 486 лв.
за дофинансиране
242 513 лв.
3. Приема разходите за капиталовите разходи към 30.06.2016 г. в размер на 166
275 лв. в т.число:
за държавни
38 129 лв.
в т.ч по Оперативни програми на ЕС
29 370 лв.
за общински дейности
111 459 лв.
в т.ч по Оперативни програми на ЕС
43 102 лв.
за дофинансиране
16 687 лв.
4. Приема разходите за представителни цели в размер на
в т.ч. на Председателя на Общинския съвет
на Кмета на Община Исперих
5. Приема разходите за награди

13 019 лв.
737 лв.
12 282 лв.
700 лв.

6. Приема разходи за обезщетения и помощи

16 800 лв.

7. Приема разходите за спортни клубове

17 800 лв.
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8. Приема разходите за религиозни храмове

1 000 лв.

9. Приема приходите по сметките за средства от Европейския съюзза получаване, разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове
(- 301 563) лв.
10. Приема разходите по сметките за средства от Европейския съюз –
за получаване, разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове
(-365 244) лв.
11. Приема остатъка по бюджета
за държавни дейности
за общински дейности
12. Приема остатъка по сметките за средства от Европейския съюз
за получаване, разходване и отчитане на средства от определени
европейски фондове

1 022 717 лв.
936 432 лв.
86 285 лв.

63 681 лв.

13. Приема остатъка по набирателните сметки

522 108 лв.

14. Приема отчета на разплатените просрочени задължения
от предходния период (Приложение № 10)

608 055 лв.

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
/ приложенията са на диск и приложени към протокола/

ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих
Относно:Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Исперих
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Кмет.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих
Уважаеми общински съветници,
Съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове / ЗНА /, към
предложения от мен Проект на изменение и допълнение на Наредбата за определяне
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размера на местните данъци на територията на община Исперих, прилагам мотивите си
– отговарящи на изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА.
Мотиви към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на община Исперих.
1. Причини, които налагат приемането:
В Закона за местни данъци и такси публикуван в ДВ, бр. 32 от 22.04.2016г. са
приети и обнародвани допълнения в текстове на разпоредби, които са в сила от
01.01.2017г и касаят въвеждането на нов раздел данък върху таксиметров превоз на
пътници. Въвеждат се нови административнонаказателни разпоредби, публикувани в
ДВ бр. 43 от 07.06.2016г., съгласно изменение и допълнение на Закона за публичните
финанси.
С оглед на действащите изменения на Закона за местните данъци и такси е необходимо,
същите да получат своята уредба и в Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Исперих, тъй като в съответствие с чл. 15, ал.1 от
Закона за нормативните актове, всеки нормативен акт трябва да съответства на
Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.
2.Целите, които се поставят:
Синхронизиране на законовия и подзаконов нормативен акт.
3.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:
За прилагането на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата не са
необходими финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
- увеличаване на приходите от местни данъци;
- създаване на условия за равнопоставеност между данъчно задължените лица;
- създаване на предпоставки за гъвкави механизми при разходването на бюджетните
средства.
5. Съответствие с правото на Европейския съюз:
Доколкото настоящите промени се налагат във връзка с влезли в сила изменителни
закони, които са съобразени с европейското законодателство, то същите са в
съответствие с правото на Европейския съюз.
Изготвеният Проект за изменение и допълнение на Наредбата е съобразен с
изискванията на българското законодателство. На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за
нормативните актове Проектът е публикуван на интернет страницата на Община
Исперих и в изпълнение на чл. 76 и чл. 77 от АПК е проведено публично
обсъждане.

77

На основание, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.76, ал. 3 и чл. 79 от АПК предлагам
Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на община Исперих, както следва:
Чл. 44, ал. 4 се допълва да се чете: Собствениците на превозни средства с
изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес,
съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от
придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в
страната, двумесечния срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение.
При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока
по чл. 28.
Въвежда се нов чл. 46а със следното съдържание: Данъкът за плавателни съдове,
джетове, скутери, ветроходни яхти, влекачи и тласкачи, речни несамоходни плавателни
съдове е в размер, както следва:
1. корабите, вписани в регистрите на малки кораби в българските пристанища и в
регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно
море и с река Дунав, без яхтите и скутерите – в размер 1,00 лв. за всеки започнат
бруто тон;
2. корабите без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на
големите кораби в българските пристанища – в размер на 1,00 лв. за всеки започнат
бруто тон до 40 бруто тона, включително и в размер 0,10 лв. за всеки започнат
бруто тон над 40 бруто тона;
3. джетовете - в размер на 100,00 лв. за брой;
4. ветроходните и моторните яхти – в размер 20,00 лв. за всеки започнат бруто тон;
5. скутерите - в размер 2,70 лв. за киловат;
6. влекачите и тласкачите – в размер на 0,14 лв. за киловат;
7. речните несамоходни плавателни съдове – в размер на 0,50 лв. за тон максимална
товароподемност.
Въвежда се нов Раздел VII - Данък върху таксиметров превоз на пътници ( в
сила от 01.01.2017г. ) и следващите чл. 62а; 62б; 62в; 62г; 62д; 62е; 62ж
Чл. 62а (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък
върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност
по таксиметров превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на
Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху
доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора раздел пети от
наредбата.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи
удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация‖, и разрешение за извършване на таксиметров
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превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за
автомобилните превози.
Чл. 62б (1) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници е в размер на 320,00 лв.
Размерът на данъка се определя в срок до 31 октомври на предходната година.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно
задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров
превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата
на действащия размер за предходната година.
Чл. 62в (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за
автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по
образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с
определянето на данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в
обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7- дневен срок от
настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се
подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7- дневен срок от датата на вписване
на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.
Чл. 62г Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на
съответната община, за територията на която е издадено разрешение за извършване на
таксиметров превоз на пътници.
Чл. 62д (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е
издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя
по следната формула:
ДДТГ = ГДТПП х БМ
,където
12
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата
година;
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл.
62б;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
( 2 ) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на
пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се
възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
НВДТПП = ПГДТПП х БМ
,където
12
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НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на
пътници за текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за
текущата година;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 62е Данъкът по чл. 62б се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл.
24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози.
Чл. 62ж Възстановяване на надвнесен данък по чл. 62д, ал. 2 се извършва по писмено
искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно – осигурителния процесуален
кодекс.
Административнонаказателни разпоредби
Въвежда се нов чл. 69 със следното съдържание:
(1) За неизпълнение на задълженията по чл.6а, ал. 1 и 2 виновното длъжностно
лице се наказва с глоба от 500 до 2500лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 1000 до 5000 лв.
Повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на
наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид
нарушение.
(3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 се съставят от
оправомощени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните
постановления се издават от министъра на финансите.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера
на местните данъци на територията на Община Исперих е приета с Решение №
………, по протокол № …….. от ……………….. год.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г- н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по «Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „ Финанси и бюджет ‖ проведено на 27.09.2016 г. от 14.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
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Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
6
5
5

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред‖ проведено на 27.09.2016 г. от
15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.

Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Хюсеин, като председател на участващата комисия.
Айдън Хюсеин – Председател на ПК по « Стопански дейности и европейско
развитие».
На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие‖ проведено на
27.09.2016 г. от 13.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
7
7
7

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Становища, предложения по проекто решенията има ли? Проведе се публично
обсъждане и са спазени всички изисквания. Въпроси.
Няма.
Моля, да преминем към гласуване, което е поименно.

81

СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 29.09.2016г от 16.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих
Относно:Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Исперих
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
„ Против‖
„Въздържал се‖
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 214
На основание, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.76, ал. 3 и чл. 79 от АПК
предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
Изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци
на територията на община Исперих, както следва:
Чл. 44, ал. 4 се допълва да се чете: Собствениците на превозни средства с
изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес,
съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от
придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в
страната, двумесечния срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение.
При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока
по чл. 28.
Въвежда се нов чл. 46а със следното съдържание: Данъкът за плавателни съдове,
джетове, скутери, ветроходни яхти, влекачи и тласкачи, речни несамоходни плавателни
съдове е в размер, както следва:
1. корабите, вписани в регистрите на малки кораби в българските пристанища и в
регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно
море и с река Дунав, без яхтите и скутерите – в размер 1,00 лв. за всеки започнат
бруто тон;
2. корабите без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на
големите кораби в българските пристанища – в размер на 1,00 лв. за всеки започнат
бруто тон до 40 бруто тона, включително и в размер 0,10 лв. за всеки започнат
бруто тон над 40 бруто тона;
3. джетовете - в размер на 100,00 лв. за брой;
4. ветроходните и моторните яхти – в размер 20,00 лв. за всеки започнат бруто тон;
5. скутерите - в размер 2,70 лв. за киловат;
6. влекачите и тласкачите – в размер на 0,14 лв. за киловат;
7. речните несамоходни плавателни съдове – в размер на 0,50 лв. за тон максимална
товароподемност.
Въвежда се нов Раздел VII - Данък върху таксиметров превоз на пътници ( в
сила от 01.01.2017г. ) и следващите чл. 62а; 62б; 62в; 62г; 62д; 62е; 62ж
Чл. 62а (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък
върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност
по таксиметров превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на
Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху
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доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора раздел пети от
наредбата.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи
удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация‖, и разрешение за извършване на таксиметров
превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за
автомобилните превози.
Чл. 62б (1) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници е в размер на 320,00 лв.
Размерът на данъка се определя в срок до 31 октомври на предходната година.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно
задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров
превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата
на действащия размер за предходната година.
Чл. 62в (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за
автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по
образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с
определянето на данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в
обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7- дневен срок от
настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се
подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7- дневен срок от датата на вписване
на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.
Чл. 62г Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на
съответната община, за територията на която е издадено разрешение за извършване на
таксиметров превоз на пътници.
Чл. 62д (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е
издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя
по следната формула:
ДДТГ = ГДТПП х БМ
,където
12
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата
година;
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл.
62б;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
( 2 ) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на
пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се
възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
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НВДТПП = ПГДТПП х БМ
,където
12
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на
пътници за текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за
текущата година;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 62е Данъкът по чл. 62б се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл.
24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози.
Чл. 62ж Възстановяване на надвнесен данък по чл. 62д, ал. 2 се извършва по писмено
искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно – осигурителния процесуален
кодекс.
Административнонаказателни разпоредби
Въвежда се нов чл. 69 със следното съдържание:
(1) За неизпълнение на задълженията по чл.6а, ал. 1 и 2 виновното длъжностно
лице се наказва с глоба от 500 до 2500лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 1000 до 5000 лв.
Повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на
наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид
нарушение.
(3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 се съставят от
оправомощени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните
постановления се издават от министъра на финансите.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на
местните данъци на територията на Община Исперих е приета с Решение № 214, по
протокол № 18 от 29.09.2016 год.

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
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Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.

НАРЕДБА № 3
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
/ Приета с Решение № 302 по Протокол № 36 от 20.12.2013год. на ОбС – Исперих;

изм. и
доп. с Решение № 504 / 30. 04. 2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих; изм. и доп. с
Решение № 56 / 25.02.2016г. по протокол № 8 на ОбС – Исперих ; изм. и доп. с Решение
№ 214/ 29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС – Исперих /

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на
местните данъци на територията на община Исперих
Чл.2. В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:
1. данък върху недвижимите имоти;
2. данък върху наследствата;
3. данък върху даренията;
4. данък при възмездно придобиване на имущество;
5. данък върху превозните средства;
6. патентен данък.
7. туристически данък.
8. други местни данъци, определени със закон.
Чл.3.(1) Размерите на местните данъци по чл.2 се определят с тази наредба при
условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси;
(2) Когато до края на предходната година общинския съвет не е определил
размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на
базата на действащия размер към 31 декември на предходната година;
(3) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на
определяне на местните данъци в течение на годината.
Чл.4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или
безкасово по съответната сметка.
Чл.4а ( нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС Исперих) (1)
Данъчните декларации по тази наредба се подават от данъчно задължените лица или от
техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който
се обнародва в „Държавен вестник‖
(2) ( нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС Исперих)
Данъчните декларации по ал. 1 могат да се подават и по електронен път по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл.5.(1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се
извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-
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осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се
извършва по същия ред.
(2) 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
Граждански процесуален кодекс.
(3) 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 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по този закон, се
представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси към общината по
постоянен адрес, съответно седалище на задълженото лице.
(4) Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на Общината.
(5) 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.
(6) 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.
Чл.6. Общинският съвет определя условията за информиране и обсъждане с гражданите
и бизнеса на предложения за определяне размерите на местните данъци.
Чл.6а (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) (1)
Общината предоставя ежедневна информация по електронен път на Министерството на
финансите за:
1. идентификационните данни за задължените лица по този закон;
2.обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните
им стойности;
3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;
4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон;
5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените
задължения;
6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон;
7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на
местните данъци и такси.
(2) Информацията по ал.1 се предоставя по ред, начин и във формат, определени
със заповед на министъра на финансите.
(3) Заповедта по ал.2 се публикува на интернет страниците на Министерството на
финансите и Националното сдружение на общините в Република България.

ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ДАНЪЦИ
Раздел І
Данък върху недвижимите имоти
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Чл.7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията
на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и
селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен
устройствен план имат предназначението по чл.8,т.1 от Закона за усройство на
територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по
реда на специален закон.
(2) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от
републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до
ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети
от водни обекти, държавна и общинска собственост.
(3) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на
застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.
Чл.8. Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680лв.
включително.
Чл.9.(1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими
имоти.
(2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен
имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от нея.
(3) При учредено вещно право на ползване, данъчно задължен е ползвателят.
(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът.
(5) За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето,
на което имотът е предоставен за управление.
Чл.10.Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото
вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.
Чл.11.(1) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът,
съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна
декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.
(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.
(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.
(4) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в
срока по чл. 32 от Закона за местни данъци и такси.
(5) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва
останалите съсобственици или ползватели.
(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.
Чл.12 (1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща:
1. ( изм. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих)
в брой на касата при отдел МДТ към Община Исперих;
2. по банков път.
(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на
ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на
останалите.
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Чл.13. ( изм. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) (1)
Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове:
до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
(2) (изм.с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) На
предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
(3) ( нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих)
При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху
недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за
месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди
прехвърлянето/учредяването.
(4) ( нова приета с Решение № 56/ 25.02.2016г по протокол № 8 на ОбС - Исперих)
За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в
сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по
ал. 1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.
Чл.14. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.
Чл.15. (1) Освобождават се от данък:
1. общините, за имотите – публична общинска собственост;
2. държавата, за имотите – публична държавна собственост, освен ако имотът е
предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;
3. читалищата;
4.сградите – собственост на чужди държави, в които се помещават
дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;
5. сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения кръст,
регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава
– членка по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
6. сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и
научна дейност;
7. храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с
поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно
регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с
поземление имоти, върху които са построени – собственост на законно
регистрираните вероизповедания в страната;
8. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за
обществени нужди;
9. сградите – „културни ценности‖, когато не са използват със стопанска цел;
10. музеите, галериите, библиотеките;
11. имотите, използвани непосредствено за експлотационни нужди на
обществения транспорт;
12. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до
завършването и предаването им в експлоатация;
13. недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и
които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът
върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата,
общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те
участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите.
14. ( изм. с Решение № 56 / 25.02.2016г. по протокол № 8 на ОбС - Исперих)
сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005г. и получили сертификати
с клас на енергопотребление „В‖, и сградите, въведени в експлоатация преди 1
януари 1990г. и получили сертификат с клас на енергопотребление „С‖, издадени
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по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 48 от Закона за
енергийната ефективност, както следва:
а) за срок 7 години - считано от годината, следваща годината за издаване на
сертификата;
б) за срок 10 години – считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми
източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;
15. ( изм. с Решение № 56 / 25.02.2016г по протокол № 8 на ОбС - Исперих)
сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990г. и преди 1 януари 2005г. и
получили сертификати с клас на енергопотребление „С‖, и сградите, въведени в
експлоатация преди 1 януари 1990г. и получили сертификати с клас на
енергопотребление „D‖, издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и
наредбата по чл. 48 от Закона за енергийна ефективност, както следва:
а) за срок три години – считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата;
б) за срок 5 години – считано от годината, следваща годината на издаване на
сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми
източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;
(2) Освобождаването по ал.1, т. 1,2,3,5,6 и 7 е при условие, че имотите не се ползват
със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.
(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.
(4) За имотите по ал.1, т.13, правото на собственост върху които е възстановено
преди 1 януари 1999г., петгодишният срок започва да тече от тази дата, а за имотите,
собствеността върху които е възстановена след тази дата, този срок започва да тече от
месеца, следващ месеца на възстановяването.
(5) Освобождаването от данък по ал.1, т. 14 и 15 се прилага за общ срок за
съответната сграда, не по-дълъг от 10 години.
(6) (нова приета с Решение № 56 / 25.02.2016г. по протокол № 8 на ОбС Исперих) Освобождаването от данък по ал. 1, т. 14 и 15 не се прилага в случаите, в
които сградата е получила сертификат с клас на енергопотребление в резултат на
предприети мерки за енергийна ефективност, финансирани с публични средства.
Чл.16. Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината,
на територията на която се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионера за имот,
разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината,
на чиято територия е по-голямата част от имота.
Чл.17. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на:
1. 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за физически лица;
2. 2,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за юридически
лица.
Чл.18. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от
служител на общинската администрация по норми съгласно приложение № 2 от Закона
за местните данъци и такси в зависимост от вида на имота, местонахождението,
площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.
Чл.19. (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по -високата
между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за
жилищните имоти на предприятията - данъчната им оценка съгласно приложение № 2
от Закона за местните данъци и такси.
(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на
ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или
данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за
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жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните
данъци и такси.
(3) Данъчната оценка на имотите по чл.11, ал.2 от Закона за местните данъци и
такси, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите
по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.
(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на
общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи
служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.
Чл.20. (доп. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих)(1)
Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.10, ал.1 от
Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи и се
съобщава на лицата до 1 март на същата година.
(2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя
върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна
от общинския съвет на границите на зоните в населените места и категориите на
вилните зони или на населените места, данъкът се определя върху новата данъчна
оценка от 1 януари на следващата година.
(3) Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са
собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право
на ползване.
Чл.21.(1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.
(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50
до 100 на сто, данъкът се дъжи със 75 на сто намаление.
Чл.22. Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на
данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл.14, ал.1 от
Закона за местните данъци и такси.
Чл.23 (1) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото
на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало използването им.
(2) При прехвърляне на имота приобретателят дължи данъка от началото на
месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или
ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.
Чл.24 (1) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване
на недвижимите имоти от необлагаем в облагаем и обратно данъчно задължените лица
уведомяват за това общината по местонахождението на имота по реда и в срока по
чл.14, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.
(2) В случаите по ал.1 задължението за плащане на данъка се прекратява,
съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила
промяната.
Чл.24а (нов приет с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС Исперих) (1) Служителят на общинската администрация проверява подадените
декларации. Той може да иска допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява
данните от декларацията със счетоводните книги, планове, скици и документи, въз
основа на които имотът се притежава или се ползва, а при нужда-и чрез измерване на
имота от техническите органи.
(2) ( нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
При поискване от служителите на общинската администрация на данни и
доказателствен материал за имотно състояние ( копия от карти и планове, компютърни
модели, регистри и други) сътветните служби на бюджетна издръжка са длъжни да ги
предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок.
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(3) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
Данните по ал.2 от кадастъра се предоставят при условията и реда, предвидени в Закона
за кадастъра и имотния регистър.
(4) ( нова с Решение № 504 / 30.04. 2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
Националната агенция за приходите по електронен път предоставя на общинската
администрация в 14-дневен срок от получаване на искане информация относно
обектите с регистрирани фиксални устройства.

Раздел ІІ
Данък върху наследствата
Чл.25.(1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по
завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и
имуществата в страната на чуждите граждани.
(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на
български граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на
страната.
Чл.26.(1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя
движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му
имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на
наследството, освен ако със закон е предвидено друго.
(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на
смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от
наследодателя договор.
(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение
по закон.
Чл.27. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по
завещание, както и от заветниците.
(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от
наследниците по права линия без ограничения.
Чл.28.(1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 27 или
техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация в
общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал
местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от
имуществото му в страната.
(2) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6месечния срок от подаване на декларацията тече от узнаването, че наследството е
открито.
(3) ( нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
За имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се подава от
лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на
последното известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на
декларацията започва да тече от въвеждането във владение.
(4) нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
Когата наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на
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наследството и е живородено, срокът по ал.1, за неговите законни представители
започва да тече от деня на раждането му.
(5) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.
(6) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
Данъчно задължените лица посочват в декларацията полученото наследствено
имущество по вид, местонахождение и оценка.
(7) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след изтичане
на сроковете по предходните алинеи, се декларират в едномесечен срок от узнаването.
В тези случаи дължимият данък се преизчислява.
Чл.29. Наследственото имущество, с изключение на освободените от данък, се
определя и оценява, съгласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.30.(1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за
всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството.
(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на
заветите, оценени по реда на чл.33 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.31. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:
1. за братя и сестри и техните деца – 0.4 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;
2. за лица, извън посочените в т. 1 - 3.3 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.
Чл32. (1) Освобождават се от данък:
1.имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на
служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия;
2. имуществото, завещано на държавата и общините;
3. имуществото, завещано на Българския червен кръст, законно регистрираните
вероизповедания в страната, читалищата и другите юридически лица, които не са
търговци, с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване
на дейност в частна полза;
4. обикновената покъщнина;
5. дребният земеделски инвентар;
6. библиотеките и музикалните инструменти;
7. предметите на изкуството, автор на които е наследодателят, някой от
наследниците или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена – до
четвърта степен;
8. неполучените пенсии на наследодателя;
9. имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху
наследството в съответната държава;
(2) Когато две лица са починали едновременно или непосредствено едно след
друго и едното е наследник на другото, не се дължи данък за наследствен дял, придобит
от починалия наследник.
(3) Освобождаването по ал.1, т. 4, 5 и 6 е при условие, че имуществото се
наследява по роднини по права линия, съпруг, братя и сестри.
(4) Алинея 1, т.3 се прилага и когато имуществото се наследява от идентични или
сходни лица, установени в друга държава-членка на Европейския съюз, или в държавачленка по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Освобождаването в този случай е при условие, че лицето представи официален
документ, удостоверяващ статута или качеството му, издаден или заверен от
компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на
български език.
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Чл.33. Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно
по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл.34. В случай, че наследодателят е придобил по наследство недвижимо имущество, в
наследствената маса се включват 40 на сто от данъчната оценка на това имущество, ако
то е придобито до 1 година преди смъртта му, 50 на сто, ако е придобито до 2 години
преди смъртта му, и 60 на сто, ако е придобито до 3 години преди смъртта му.
Чл.35. (1) Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.
(2) Данъкът се заплаща:
1.( изм. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих)
в брой на касата при отдел МДТ към Община Исперих;
2. по банков път.
(3) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
Когато се наследява предприятие на едноличен търговец, участие в събирателно
дружество, дялове и акции, представляващи повече от 50 на сто от капитала на
търговските дружества, дължимият данък може да бъде заплатен в срок до 1 година от
откриване на наследството заедно със законната лихва, която започва да се начислява
след изтичане на 2-месечния срок по ал.1.

Раздел ІІІ
Данък при придобиване на имущества
по дарение и по възмезден начин
Чл.36. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и
недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни
средства, придобити по възмезден начин.
(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно
придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване
задължения.
(3) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при
придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност
(4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са
регистрирани за движение в страната.
(5) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по
закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на
имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.
(6) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по
права линия и между съпрузи.
Чл.37. (1) Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото по чл.36, а при замяна
– от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено
друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят
солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя,
другата страна е поръчител.
(2) Когато приобретателя на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е
прехвърлителят.
(3) Данъкът се заплаща:
1.( изм. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) в
брой на касата в отдел МДТ при община Исперих;
2. по банков път.
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Чл.38.(1) Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към
момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност – към момента на издаване
на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване
(2) Имуществото се оценява, както следва:
1. недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях – по уговорената
цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е пониска от данъчната им оценка –по последната, съгласно приложение № 2 от Закона за
местните данъци и такси
2. другите имущества - по реда на чл.33, ал.1, т.2, 3, 4 и 5 от Закона за местните
данъци и такси
(3) Данъчната оценка по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси
за имотите по ал.2, т.1 се определя на основата на данните и характеристиките,
съдържащи се в декларацията по чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.39. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал.2 от Закона за
местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното
имущество в размер на:
а) 0.8 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;
б) 5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".
(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3 на сто върху
оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото
с по-висока стойност.
(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се
уголемява, данъкът се начислява върху превишението.
Чл.40. ( Доп. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих) (1)
Освобождават се от данък:
1. придобитите имущества от:
а) държават и общините;
б) образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка,
както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и
домовете за медико-социални грижи за деца;
в) Българският Червен кръст;
г) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с
увреждания;
д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване
и възстановяване на исторически и културни паметници;
е) лечебните заведения по чл.5, ал.1 от Закона за лечебните заведения.
ж) законно регистираните вероизповедания в страната за имотите по чл.15,
ал.1, т.7.
2. даренията за лечение на граждани на държава-членка на Европейския съюз, или
на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;
3. даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100
на сто и социално слаби граждани;
4. даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии
от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в
централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване
на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;
5. обичайните подаръци;
6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на
задължение, произтичащо от закон;
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7. даренията в полза на народните читалища;
8. придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол;
9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или
юридическо лице с нестопанска цел;
10. чуждите държави за придобиване на недвижими имоти – при условията на
взаимност;
11. безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за
меценатството.
(2) (нова приета с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС –
Исперих) Освобождава се от данък полученото имущество по ал.1, като и
последващото прехвърляне на трети лица, при условие, че прехвърлянето е свързано с
изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация по чл.1
или които са посочени като основание за освобождаване от данък. При неизпълнение
на условията за освобождаване несъбрания данък става дължим.
(3) Алинея1, т. 1, букви „б‖, „в‖, „г‖ и „е‖, т.4 и 7 се прилагат и когато имуществото
се придобива от идентични или сходни лица, установени в друга държава-членка на
Европейския съюз, или в държава-страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство.Освобождаването в тези случаи е при условие, че лицето
представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което
придобива имуществото, издаден или заверен от компетентния орган на съответната
държава, както и неговия легализиран превод на български език.
(4) Освобождаването по ал. 1, т.2 е при условие, че лицето представи договор за
дарение, от който е видно, че дарението е направено за лечение или за технически
помощни средства за хора с увреждания, както и медицински документи,
удостоверяващи съответното заболяване.
Чл.41. (доп. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) (1)
Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в
останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно
задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по
настоящия си адрес.
(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянено на недвижимия имот, ограничените
вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по
чл.44, ал.3 от Закона за местните данъци и такси – към момента на издаване на акта,
удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.
(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, без случаите по ал.2, лицата,
получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка
в двумесечен срок от получаването му.
(4) ( нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих)
Декларация по ал.3 не се подава в случаите по чл. 36, ал.5 и 6 и чл.40, ал. 1,т.5,6,8 и 9,
както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност.
Чл. 41а (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) (1)
Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за
прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху
недвижимите имоти.
(2) ( нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
Срокът по ал.1 започва да тече от деня, следващ вписването.
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Раздел ІV
Данък върху превозните средства
Чл.42. С данък върху превозните средства се облагат:
1. превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република
България;
2. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република
България за гражданските въздухоплавателни средства
3. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища.
Чл.43. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.
Чл.44. (1) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Испарех)
Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа
на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на
вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.
(2) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
Данните по ал.1 се предоставят от Министерството на финансите на общините:
1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между
Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните
данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните
превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или
2. ежемесечно – на електронен носител.
(3) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих)
Алинея 1 не се прилага, когато:
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/ собствениците на пътното превозно средство няма/нямат
постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. (изм. с решение № 56 / 25.02.2016г. по протокол № 8 на ОбС - Исперих) са
налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното
облекчение по чл.48, ал.2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната категория
на превозното средство;
(4) ( доп. с Решение № 214/ 29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС -Исперих)
Собствениците на превозни средства с изключение на случаите по ал. 1, декларират
пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях
превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства,
които не са регистрирани за движение в страната, двумесечния срок започва да тече от
датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по
наследство декларацията се подава в срока по чл. 28.
(5) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих)
Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно
седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по
регистрация на превозното средство.
(6) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС -Исперих)
Собствениците на превозни средства предевяват правото си на освобождаване от данък
или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал.4 или с подаване
на нова данъчна декларация.
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(7) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС -Исперих)
Служителят на общинската администрация може да изисква документи,
удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При
прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице
представя документ от компетентен орган.
(8) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС -Исперих)
Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.
(9) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС -Исперих)
Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за
такава се приема годината на първата му регистрация.
(10) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС -Исперих)
Когато няма начална информация в общината за платения данък по чл.36, собственикът
представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно
средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.
(11) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС -Исперих)
Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 45, ал.7 липсват
данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в
декларацията по ал.4 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни
средства, определени от производителя.
(12) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС -Исперих)
При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за определяне
размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската
администрация и се съобщава на лицето.
Чл.45. (1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността
на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както
следва:
1. до 37 kW включително – 0,60 за 1 kW;
2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,70за 1 kW;
3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,80за 1 kW;
4. над 74 kW до 110 kW включително – 1.50 за 1 kW;
5. над 110 kW – 1.60 за 1 kW;
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите,
определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.
Брой на годините от годината на
производство, включително годината на
производство
Над 14 години
Над 5 до 14 години включително
До 5 години включително

Коефициент

1
1.5
2.8

(2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери:
1. товарно ремарке – 10 лв.
2. къмпинг ремарке – 15 лв.
(3) Данъкът за мотопеди е в размер 15 лв., а за мотоциклети,както следва:
1. до 125 куб. см включително –15 лв.
2. над 125 до 250 куб. см включително – 30 лв.
3. над 250 до 350 куб. см включително – 50 лв.
4. над 350 до 490 куб. см включително – 70 лв.
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5. над 490 до 750 куб. см включително – 100 лв.
6.над 750 куб.см. – 120 лв.
(4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва:
1. до 400 кг включително – 5 лв.
2. над 400 кг – 10 лв.
(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:
1. до 22 места, вкл. мястото на водача –150 лв.
2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 300 лв.
(6) Данъкът за товарен автомобил до 12 тона технически допустима максимална
маса е в размер 20 лв. за всеки започнат тон товароносимост.
(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от
допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида
на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както
следва:

Брой оси на
седловия
влекач/влекача
за ремарке

А) с две оси

Б) с три и
повече оси

Допустима
максимална маса на
състава от превозни
средства, посочена в
свидетелството за
регистрация на
влекача (в тона):

Данък (в лева)

равна или
повече от

по-малка
от

задвижваща ос/оси с
пневматично или с
окачване, прието за
еквивалентно на
пневматичното

-

18

10 лв.

40 лв.

18
20
22
25
26
28
29
31
33
38

20
22
25
26
28
29
31
33
38
-

40 лв.
80 лв.
250 лв.
400 лв.
700 лв.
400 лв.
500 лв.
750 лв.
1000 лв.
1100 лв

80 лв.
160 лв.
400 лв.
700 лв.
700 лв.
500 лв.
750 лв.
1000лв.
1500 лв.
1400 лв.

36

38

750 лв.

1000лв.

38
40

40
-

1000лв.
1500 лв.

1500 лв.
2000 лв.

други системи за
окачване на
задвижващата ос/оси

(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и
други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни
товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 100 лв.
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(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани
ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40
тона е в размер 150 лв.
(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:
1. от 11 kW до 18 kW включително – 10 лв.
2. над 18 kW до 37 kW включително – 15 лв.
3. над 37 kW – 20 лв.
(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер на 50 лв.
(12) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона се
определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на
окачването, както следва:

Допустима
максимална маса
Брой оси на
моторното
превозно средство

А) с две оси

Б) с три оси

В) с четири оси

поравна или
малка
повече от
от
12
13
14
15
15
17
19
21
23
23
25
27
29

13
14
15
17
19
21
23
25
27
29
-

Данък (в лв.)
задвижваща ос/оси с
пневматично или с
окачване, прието за
еквивалентно на
пневматичното
40 лв.
80 лв.
200 лв.
300 лв.
80 лв.
150 лв.
300 лв.
350 лв.
500 лв.
350 лв.
400 лв.
500 лв.
800 лв.

други системи за
окачване на
задвижващата ос/оси
80 лв.
200 лв.
300 лв.
600 лв.
150 лв.
300 лв.
350 лв.
500 лв.
800 лв.
400 лв.
500 лв.
800 лв.
1400 лв.

(13) Данъкът за моторни шейни и превозни средства от категория L7 по Закона за
движение по пътищата е в размер на 30 лв.
Чл.46. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва:
1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за
вертолети – 20 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло;
2. за параплан – 12 лв.
3. за делтаплан – 12 лв.
4. за мотоделтаплан - 20 лв.
5. за свободен балон - 30 лв.
6. за планер – 30 лв.
Чл. 46а ( нова приета с Решение № 214/29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС Исперих) Данъкът за плавателни съдове, джетове, скутери, ветроходни яхти, влекачи и
тласкачи, речни несамоходни плавателни съдове е в размер, както следва:
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1. корабите, вписани в регистрите на малки кораби в българските пристанища и в
регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно
море и с река Дунав, без яхтите и скутерите – в размер 1,00 лв. за всеки започнат
бруто тон;
2. корабите без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на
големите кораби в българските пристанища – в размер на 1,00 лв. за всеки започнат
бруто тон до 40 бруто тона, включително и в размер 0,10 лв. за всеки започнат бруто
тон над 40 бруто тона;
3. джетовете - в размер на 100,00 лв. за брой;
4. ветроходните и моторните яхти – в размер 20,00 лв. за всеки започнат бруто тон;
5. скутерите - в размер 2,70 лв. за киловат;
6. влекачите и тласкачите – в размер на 0,14 лв. за киловат;
7. речните несамоходни плавателни съдове – в размер на 0,50 лв. за тон максимална
товароподемност.
Чл.47. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:
1. ( изм. и доп. с Решение № 56 / 25.02.2016г.по протокол № 8 на ОбС Исперих) Държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка,
които са със специален режим на движение, линейки и пожарни на други лица както и
на Държавна агенция „Технически операции‖ за изпълнение на дейностите, определени
със закон;
2. дипломатическите представителства и консулства при условията на
взаимност;
3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;
4. лекият автомобил – собственост на лице с намалена работоспособност от 50
до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см. и с мощност до 117,64кW.
(2) (доп. с решение № 504/ 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих)
Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди.
(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик
не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на
календарната година.
(4) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се
дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на ретистрацията за движение. За
излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е
предвидено задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след
прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за
предаване за разкомплектуване.
Чл.48. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 кW включително,
снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните
категории „Евро 3‖, „Евро 4‖, „Евро 5‖ и „Евро 6‖ и „ЕЕV‖, определеният по чл. 55 от
Закона за местните данъци и такси данък за съответната година се заплаща с намаление
40%.
(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 кW включително и
съответстващи на екологични категории „Евро 3‖ и „Евро 4‖, данъкът се заплаща с 50
на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5‖ и „Евро 6‖- с 60 на сто намаление,
от определения по чл. 55, ал.1 и 3 данък от Закона за местните данъци и такси.
(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремаркета и седловите
влекачи с двигатели, съответстващи на екологичните категории „Евро 3‖ и „Евро 4‖,
данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на ‖, „Евро 5‖ и „Евро
6‖ и „ЕЕV‖, - с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал.5, 6, 7 и 13 данък от
Закона за местните данъци и такси.
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(4) За автобуси извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни
линии в градовете и слабонаселените планински и гранични райони, които се
субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер на 10 на сто от размера,
определен по реда на чл.55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси при условие че
не се използват за други цели.
(5) Екологичните категории „Евро 3‖, „Евро 4‖, „Евро 5‖ и „Евро 6‖ и „ЕЕV‖ се
удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на
превозното средство с определената от производителя екологична категория.
Чл. 49. ( изм. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих)
(1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните
срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На
предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през
текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването
им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния
данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването,
съответно на регистрацията им за движение.
(3) 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.
(4) За придобитите превозни средства, в неизправност, данъкът се заплаща по
реда и в сроковете на ал. 2.
(5) Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение
за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца,
следващ месеца, през който е настъпила промяната.
Чл. 50. ( изм. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих) (1)
Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно
седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в
случаите по чл. 44, ал.5 - в приход на общината, в която е регистрирано превозното
средство.
(2) Данъкът се заплаща:
1.( изм. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС – Исперих)
в брой на касата при отдел МДТ при Община Исперих;
2. по банков път.

Раздел V
Патентен данък
Чл.51.(1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности,
посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и
такси (патентни дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези
дейности, при условие че:
1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
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2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с
изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от
същия закон.
(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал. 1 не се облагат по реда на
Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) Лицата по ал. 1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника,
и за облагане на разходите по чл. 204, т.2 на Закона за корпоративното подоходно
облагане.
Чл.52. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е
прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва
патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12
последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл. 51. В този
случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия
ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50
000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, лицето
се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) В случаите по ал.1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до края
на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали
обстоятелствата по ал.1 и 2.
(4) В случаите по ал.1 и 2 дължимият, съответно внесеният данък се приспада от
годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на
патентния данък, за което не се заплаща такса.
(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по
Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за
данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година.
Чл.53. За целите на патентния данък се определят зони съгласно Приложение № 1 от
тази Наредба.
Чл.54. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно
съгласно приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и
такси.
(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат
данък за всеки обект поотделно.
(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на
годината, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към
Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси, данъкът се определя
пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително
тримесечието на започване или прекратяване на дейността.
(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите,
посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните
данъци и такси, през течение на годината се промени обстоятелство във връзка с
определяне размера на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за
тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен
съобразно промените в обстоятелствата.
(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на
приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси през
течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния
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данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка,
определен съобразно промените в обстоятелствата.
(6) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване
дейността приобретателят дължи данък от тримесечието на прехвърлянето, а
прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите,
посочени в т. 1 и т. 2 от приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за
местните данъци и такси
(7) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4 към Глава
втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси, се облагат по общия ред на
закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(8) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности
по т. 3 и 31 от приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните
данъци и такси, дължат данък само за дейността по т. 3 oт Приложение 4 ЗМДТ.
Чл.55.(1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък,
могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:
1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто
намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган,
ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността
лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
2. 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 Закона за местните данъци и такси,
заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък e с найвисок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага.
3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери
и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на
приложение № 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси,
заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако
извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
4. Лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на
Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение
№ 4 към Глава втора, раздел VI от Закона за месните данъци и такси, заплащат 50 на
сто от определения патентен данък за съответното работно място; намаление са ползва,
при условие че към декларацията по чл. 56 е приложено копие от удостоверението за
вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска
камара.
(2) Независимо от чл. 54, ал. 4 данъчното облекчение по ал. 1, т. 1 се ползва за
цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът
на валидност на решението.
Чл.56.(1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна
декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето
на данъка, до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след
тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на
дейността.
(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната
декларация по ал. 1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък,
определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
(3) Лицата декларират с декларация по ал. 1 и всички промени в обстоятелствата,
свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното
обстоятелство. При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация
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се подава и от прехвърлителя и от преобретателя в седем дневен срок от датата на
прехвърлянето.
(4) Лицата подават данъчна декларация по ал. 1 и за възникването на
обстоятелствата по чл. 52, ал. 1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се
подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали
обстоятелствата по чл. 52, ал. 1 и 2.
Чл.57. (1) Данъчните декларации по чл. 56 се подават в общината, на територията на
която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната
дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината,
където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния
търговец.
(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез
пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в общината,
където е постоянният адрес на пълномощника.
(3) Приема се че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната
през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води
до промяна в размера на данъка
Чл.58.(1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първото тримесечие - до 31 януари;
2. за второто тримесечие - до 30 април;
3. за третото тримесечие - до 31 юли;
4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.
(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината,
дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на
подаване на декларацията по чл. 56, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен
срок от изтичане на срока за подаване на декларацията.
(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се
намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не
се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в приход на общината,
където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния
търговец. В случаите по чл. 57, ал. 2 данъкът се внася в приход на общината по
постоянния адрес на пълномощника.
(4) Данъкът се заплаща:
1. ( изм. с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС –
Исперих) в брой на касата на отдел МДТ при Община Исперих ул „ В. Левски‖ №
70;
2.по банков път.
Чл.59. Лицата по чл. 51, aл.1 заплащат патентен данък в размерите посочени в
Приложение № 2.

Раздел VI
Туристически данък
Чл. 60 (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 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.
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(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.61(1) Определя се размерът на дължимия туристически данък за местата за
настаняване, както следва:
1. Места за настаняване в гр. Исперих и съставните селища с категория 4 и 5
звезди – 1,20 лв. за нощувка.
2. Места за настаняване клас А ( хотели, мотели, апартаментни туристически
комплекси, вилни селища, туристически селища и вили) в гр. Исперих и съставните
селища с категория 3 звезди – 1,00 лв. за нощувка.
3. Места за настаняване клас А (хотели, мотели, апартаментни туристически
комплекси, вилни селища, туристически селища и вили) с категория 1 и 2 звезди:
- в гр. Исперих – 0,80 лв.за нощувка;
- в съставните селища – 0,70 лв. за нощувка.
4. Места за настаняване клас Б ( семейни хотели, хостели, пансиони, почивни
станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги) с
категория 1и 2 звезди:
- в гр. Исперих – 0,60 лв. за нощувка;
- в съставните селища – 0,50 лв. за нощувка.
5. Места за настаняване клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни
станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги) с
категория 3 звезди:
- в гр. Исперих – 0,80 лв. за нощувка;
- в съставните селища – 0,70 лв. за нощувка.
(2) 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.
(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о
число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Чл.62 Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2
от Закона за туризма.

Раздел VII
( Нов приет с Решение № 214/29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС – Исперих, в
сила от 01.01.2017г.)

Данък върху таксиметров превоз на пътници
Чл. 62а ( нов приет с Решение № 214/29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС –
Исперих, в сила от 01.01.2017г.) (1) Данъчно задължените лица, посочени в този
раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях
или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
( 2 ) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на
Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху
доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора раздел пети от
наредбата.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи
удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация‖, и разрешение за извършване на таксиметров
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превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за
автомобилните превози.
Чл. 62б ( нов приет с Решение № 214/29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС –
Исперих, в сила от 01.01.2017г. ) (1) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници е
в размер на 320,00 лв. Размерът на данъка се определя в срок до 31 октомври на
предходната година.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно
задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров
превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира на базата
на действащия размер за предходната година.
Чл. 62в ( нов приет с Решение № 214 /29.02.2016 г. по протокл № 18 на ОбС –
Исперих в сила от 01.01.2017г.) (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл.
24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават
данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината, за територията на която
е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с
определянето на данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в
обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7- дневен срок от
настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се
подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7- дневен срок от датата на вписване
на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.
Чл. 62г ( нов приет с Решение № 214/29.09.2016 г. по протокол № 18
на ОбС –
Исперих, в сила от 01.01.2017г. ) Дължимият данък върху таксиметров превоз на
пътници постъпва в приход на съответната община, за територията на която е
издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 62д ( нов приет с Решение № 214/29.02016 г. по протокол № 18 на ОбС – Исперих,
в сила от 01.01.2017г. ) (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз
на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година
се определя по следната формула:
ДДТГ = ГДТПП х БМ
,където
12
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата
година;
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл.
62б;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на
пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се
възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
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НВДТПП = ПГДТПП х БМ
,където
12
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на
пътници за текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за
текущата година;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на
разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 62е ( нов приет с Решение № 214/29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС –
Исперих, в сила от 01.01.2017г. ) Данъкът по чл. 62б се внася преди получаване на
издаденото разрешение по чл. 24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози.
Чл.62ж ( нов приет с Решение № 214 /29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС –
Исперих, в сила от 01.01.2017г. ) Възстановяване на надвнесен данък по чл. 62д, ал. 2
се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно –
осигурителния процесуален кодекс.

ГЛАВА ТРЕТА
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.63 Който не подаде декларация по чл. 11 от Наредбата или 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 и едноличните търговци - с имуществена санкция
в размер от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.
Чл.64. (1) Наследник, заветник или техен законен представител, който не подаде
декларация по чл. 28 от Наредбата, 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 Закона за местните данъци и такси на виновните
лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв.
Чл.65. 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.66 (1) Лице, което не подаде декларация по чл. 56 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. 56 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.67. (1) При неспазване на разпоредби по тази Наредба извън случаите по чл. 63, 64
и 65, от настоящата Наредба на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200
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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.68.(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.
(4) 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.
(5) (нова с Решение № 504 / 30.04.2015г. по протокол № 57 на ОбС - Исперих)
Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на
издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се предава за
събиране.
Чл. 69 ( нов приет с Решение № 214/29.09.2016 г. по протокол № 18 на ОбС –
Исперих ) (1 ) За неизпълнение на задълженията по чл.6а, ал. 1 и 2 виновното
длъжностно лице се наказва с глоба от 500 до 2500лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 1000 до 5000 лв.
Повторно е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на
наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид
нарушение.
(3) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 и 2 се съставят от
оправомощени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните
постановления се издават от министъра на финансите.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се приема от общинският съвет на основание чл. 1, ал. 2 от Закона
за местните данъци и такси и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА.
§ 2. Разпоредбите на настоящата наредба могат да бъдат изменяни, допълвани или
отменяни само по реда на тяхното приемане.
§ 3. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на
местните данъци на територията на Община Исперих е приета с Решение № 214/
29.09.2016 г. , взето с протокол № 18 на ОбС – Исперих.
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§ 4. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от
кмета на общината и/или определени от него лица.
§ 5. За неуредени въпроси в Наредбата се прилага Закона за местни данъци и
такси.

Приложение № 1 към чл.53
Зона
І-ва
ІІ-ра

ІІІ-та

Населени места/улици
гр.Исперих
с.Белинци, с.Вазово, с.Г.Поровец, с.Лудогорци,
с.Духовец, с.Йонково, с.Китанчево, с.Лъвино,
с.Подайва, с.Райнино, с.Свещари, с.Тодорово
с.Бърдоква, с.Делчево, с.Драгомъж, с.Конево,
с.Къпиновци, с.Малък Поровец, с.Печеница,
с.Средоселци, с.Старо Селище, с.Яким Груево,
с.М.Йонково
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Приложение № 2 към чл. 59

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка
Патентни дейности
І зона
ІІ зона
III зона
1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи —данъкът се
определя в размер на ... лв. за стая според местонахождението на обекта:
1 и 2 звезди
75
25
25
2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация,
включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:
а) ресторанти:
1—2 звезди
15
5
3
б) заведения за бързо обслужване:
1—2 звезди
5
3
2
в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква ―е‖:
1—2 звезди
5
3
2
г) кафе-сладкарници
1—2 звезди
5
3
2
д) барове:
— дневни:
2 звезди
20
10
3
3 звезди
— нощни:
30
14
5
2 звезди
3 звезди
е) бюфети, каравани и
200
100
75
павилиони — за обект:
3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се
определя в размер на лв. за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на
обекта.
12
8
6
4. Платени паркинги — данъкът се определя в размер от 20 до 60лв. за 1 брой място за
паркиране според местонахождението на обекта.
60
35
20
5. Дърводелски услуги — данъкът се определя в размер от 50 до 220 лв. според
местонахождението на обекта.
220
100
50
6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя в размер
от 40 до 240 лв. според местонахождението на обекта.
240
110
40
7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се
определя в размер от 500 до 1000 лв. според местонахождението на обекта:
1000
700
500
8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя в размерът 50 до 60 лв.
според местонахождението на обекта.
60
50
50
9. Металообработващи услуги—данъкът се определя в размер 100 до 400 лв. според
местонахождението на обекта.
400
200
100
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10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се
определя в размер от 60 до 250 лв. за работно място според местонахождението на
обекта:
250
132
60
11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя в размер180 до 400 лв.
на брой устройство според местонахождението на обекта.
400
224
180
12. Козметични услуги, поставяне на татуировки — данъкът се определя в размер от
130 до 300 лв. за работно място според местонахождението на обекта.
300
200
130
13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя в размер от 60 до 200 лв. за работно
място според местонахождението на обекта.
200
77
60
14. Часовникарски услуги — данъкът се определя в размер от 60 до 150 лв. според
местонахождението на обекта.
150
70
60
15. Тапицерски услуги — данъкът се определя в размер 180 до 300 лв. според
местонахождението на обекта.
300
200
180
16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя в
размер от 190 до 500 лв. според местонахождението на обекта:
500
230
190
17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по
техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се
определя в размер от 280 до 800 лв. според местонахождението на обекта.
800
350
280
18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации — данъкът се определя в размер от
100 до 200 лв. според местонахождението на обекта.
200
132
100
19. Стъкларски услуги — данъкът се определя в размер от 100 до 300 лв. според
местонахождението на обекта:
300
132
100
20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици,
ремонт на музикални инструменти — данъкът се определя в размер от 47 до 350 лв.
според местонахождението на обекта.
350
94
47
21. Отдаване на видеокасети под наем — данъкът се определя в размер от 300 до 1000
лв. според местонахождението на обекта.
1000
600
300
22. Масажистки и масажисти — данъкът се определя в размер от 500 до 800 лв. според
местонахождението на обекта.
800
600
500
23. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя в размер от
2000 до 3000 лв. според местонахождението на обекта.
3000
2500
2000
24. Фотографски услуги — данъкът се определя в размер от 200 до 300 лв. според
местонахождение на обекта
300
250
200
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25. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на
недвижими имоти — данъкът се определя в размер от 100 до 400лв. според
местонахождението на обекта.
400
200
100
26. Санитарни възли, наети под аренда — данъкът се определя в размерът 150 до 200
лв. според местонахождението на обекта.
200
150
150
27. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт
на шевни машини — данъкът се определя в размер от 50 до 100 лв. според
местонахождението на обекта
100
70
50
28. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди,
коминочистачни услуги — данъкът се определя в размер от 50 до 80лв. според
местонахождението на обекта.
80
60
50
29. Заложни къщи – данъкът се определя в размер от 3000 до 3500лв.
3500
3000
3000
30. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература — данъкът се
определя в размер от 30 до 100лв. според местонахождението на обекта
100
60
30
31. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни
апарати, факс апарати, принтери и други) — данъкът се определя в размер от 300 до
400лв. според местонахождението на обекта.
400
350
300
32. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой
съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:
а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или
жетон, размера на данъка за брой съоръжение е от 100 до 200 лв.
200
110
100
б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол,
минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение е от 8 до 20 лв.
20
10
8
в) За зали за боулинг и кегелбан — данъкът за игрален коридор и билярд — данъкът за
маса
80
55
40
33. Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се определя според местонахождението
на обекта, както следва:
за 1 кв.м
3,00
2.00
1.50
и за един фитнес
450
300
300
34. Химическо чистене, пране и гладене — данъкът се определя в размер на 130 до 200
лв. на брой съоръжения според местонахождението на обекта:
200
150
130
35. Мелничарски услуги:
а) За мелници за брашно —. данъкът се определя в размер на 20лв. на линеен
сантиметър от дължината на млевната линия.
20
20
20
б) За мелници за фураж стационарни — данъкът се определя в размер на 600 лв.
600
600
600
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36. Услуги с атрактивен характер:
30 лв. на място
а) влакчета
75лв. на място
б) файтони
в) въртележки, виенски колела, блъскащи се
колички, велосипеди и рикши

150 лв. на място

150. лв. на брой
г) детски колички и моторчета
300 лв. на брой стрелбище
д) стрелбища
37. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за брой
моторно превозно средство в следните размери:
300лв.
А) мотопеди, мотоциклети
800лв.
Б) други МПС
38. Услуги ―Пътна помощ‖ на пътни превозни средства — данъкът се определя в
размер на 2000 лв. за брой моторно превозно средство.
2000 лв.
39. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника,
както следва:
а) комбайн -350 лв.
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни
и самодвижещи се машини — 150 лв.
в) прикачни, навесни и стационарни машини —15 лв.
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ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих
Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи
за 2016 г., актуализиране на бюджета на Община Исперих за 2016 г. и максималните
размери на новите задължения за разходи и поети ангажименти по бюджета.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-н Руфад.
Бейсим Руфад – Кмет на Община Исперих.
Уважаеми общински съветници,
С Решение № 41 от 29.01.2016 г. на Общински съвет - Исперих е приет
поименния списък за капиталови разходи на община Исперих за 2016 г. и е изменен с
Решение № 159 от 30.06.2016 г.
Във връзка с постъпили доклади за включване на нови обекти и промяна в
стойностите на съществуващи обекти в инвестиционната програма на община Исперих,
както и необходимост от изработване на технически проекти за обекти на територията
на община Исперих и планиране на разплащания през 2016 г. по същите е необходимо
да се направи следващата актуализация на поименния списък за капиталови разходи на
община Исперих за 2016 година, както следва:
При Първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих
Нови обекти:
Обект „Актуализация на технически проект за път RAZ 1040 "/III-205,
Исперих-Веселец/Свещари - Вазово – Райнино‖ от км 3+240 до км 9+570/‖ на
стойност 6 000 лв., финансиран със собствени бюджетни средства;
Обект „Кът за почивка и детска площадка, с. Средоселци - ПУДООС‖. В
изпълнение на проект „Обичам природата и аз участвам‖ по Национална
кампания „Чиста околна среда‖ има сключен договор № 11193 / 15.07.2016 между
кметство село Средоселци и ПУДООС на обща стойност 8 365 лв. За капиталови
вложения - за изграждане на кът за почивка и детска площадка са предвидени
средства в размер на 7 900 лв., финансирани от ПУДООС. Останалите средства в
размер на 465 лв. са предвидени за закупуване на материали.
Актуализирани обекти:
Обект „Лек автомобил‖. В начален бюджет 2016 на община Исперих
планираните плащания по финансов лизинг за придобиване на лек автомобил са
предвидени в размер на 25 000 лв. Към настоящия момент има сключен договор
за финансов лизинг за двадесет и четири месеца, като главницата по него е 62 755
лв. Необходимите средства за погасяване на задълженията по лизинга за 2016 г.
са в размер 25 083 лв. и лихвите са в размер на 792 лв. С цел спазване на т. 7.4.7
от указание ДДС № 20 / 2014 на Министерство на финансите за правилното
отчитане на операциите по финансов лизинг в отчета за касовото изпълнение на
бюджета по разходни и финансиращи параграфи, при които бюджетното
предприятие е лизингополучател на ДМА, които са със стойност над 10 000 лв. и
срок на лизинга над една година, което гласи, че придобитите активи от
предприятието се отразяват в отчета като капиталови разходи в годината на
придобиване с цялата стойност, намалена с разходите за лихви и в увеличение на

115

друго финансиране е необходимо планирането на цялата стойност на лекия
автомобил в размер на 62 755 лв. както по §§52-04 „придобиване на транспортни
средства‖ така и по §§93-17 „задължения по финансов лизинг и търговски кредит
(+)‖, като плащанията за 2016 година ще се планират по §§93-18 „погашения по
финансов лизинг и търговски кредит (-)‖. Лихвите по финансовия лизинг
дължими през 2016 г. ще бъдат предвидени по §§29-91 „Други разходи за лихви
към местни лица‖.
За осигуряване на необходимия планов ресурс при ПРБ - община Исперих, е
предвидено намалението на §§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи‖ с
6 875 лв.
При Второстепенен разпоредител с бюджет(ВРБ) – Исторически музей,
Исперих
Нови обекти:
Обект „Основен ремонт на покривна конструкция на археологическа база
„Камен рид‖ на стойност 12 200 лв.;
Осигуряването на необходимия планов ресурс при ВРБ - Исторически музей,
Исперих е за сметка на отпадането на обект ‖Основен ремонт на покривна конструкция
на ПЦ на АР „Сборяново‖, планиран в начален Бюджет 2016 на стойност 12 200 лв.
Предлаганите промени в списъка на капиталовите вложения на община Исперих
са отразени в приложение № 1 към настоящата докладна, като общата рамка на
капиталовите разходи възлиза на – 3 008 861 лв.
С цел съпоставимост на отчетните и планови данни, отразяването на погасения
краткосрочен заем към „Инвестбанк‖ АД през 2016 г. в размер на 1 000 000 лв., който е
планиран по §§83-81 „погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната(-)‖ е
необходимо същият да се предвиди по §§83-21 „погашения по краткосрочни заеми от
банки в страната (-)‖
Със Закона за изменение допълнение на Закона за публичните финанси (Обн.,
ДВ, бр. 43 от 07.06.2016 г.) са направени следните изменения в чл. 94, ал. 3:
- максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края
на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години;
ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка
на помощи и дарения (досега 5 на сто);
- максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през годината, като наличните към края на годината поети
ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния
размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не
се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и
дарения (досега 30 на сто);
С оглед на това е необходимо да се актуализират максималните размери на новите
задължения за разходи и поети ангажименти за 2016 г.
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Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.52 от ЗДБРБ за 2016 г., чл. 94, ал. 3,
т. 1 и 2, чл. 124, ал. 2 и 3 и чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2016 г.
съгласно Приложение №1 на стойност 3 008 861 лв.
2. Увеличава плана на приходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§93-17 „задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)‖с 62 755
лв.
3. Намалява плана на приходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§93-18 „погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)‖ с 25 083
лв.
4. Увеличава плана на разходите дейност общинска отговорност „Разходи за лихви‖
при първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§29-91 „Други
разходи за лихви към местни лица‖с 792 лв.
5. Увеличава плана на приходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§ 64-01 „получени трансфери (+)‖ с 8 365 лв.
6. Увеличава плана на разходите дейност общинска отговорност „Други дейности по
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие‖ при
първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§10-15 „материали‖ с
465 лв.
7. Променя плана на приходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§83-81 „погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)‖ от
(-1 000 000) лв. на 0 лв.
8. Променя плана на приходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§83-21 „погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)‖от 0 лв.
на (-1 000 000) лв.
9. Намалява плана на резерва при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи‖ с 6 875 лв.
10. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без
ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от 5 405 907 лв. на 5 992 957 лв.
11. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които
могат да бъдат поети през 2016 г. от 6 308 274 лв. на 7 482 374 лв.
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Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г- н Сюлейман.
Бехчет Сюлейман – Председател на ПК по «Финанси и бюджет».
На заседание ПК по „ Финанси и бюджет ‖ проведено на 27.09.2016 г. от 14.00
часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
„ Против‖
„Въздържал се‖
членовете на ПК
съветници
6
5
5
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Митева– Председател на ПК по « Законност и обществен ред».
На заседание ПК по „ Законност и обществен ред‖ проведено на 27.09.2016 г. от
15.00 часа, след разглеждането на докладната записка.
Резултати от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
„ Против‖
„Въздържал се‖
членовете на ПК
съветници
7
7
7
0
0
Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих.
Гюнел Мюсреф – Заместник Председател на Общински съвет Исперих.
Становища, предложения по проекто решенията има ли?
Няма.
Моля, да преминем към гласуване, което е поименно.
СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 29.09.2016г от 16.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка отБейсим Руфад – Кмет на Община Исперих
Относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи
за 2016 г., актуализиране на бюджета на Община Исперих за 2016 г. и максималните
размери на новите задължения за разходи и поети ангажименти по бюджета.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар

За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П

Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
„ Против‖
„Въздържал се‖
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 215
На основание чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.52 от ЗДБРБ за 2016 г., чл. 94, ал. 3,
т. 1 и 2, чл. 124, ал. 2 и 3 и чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2016 г.
съгласно Приложение №1 на стойност 3 008 861 лв.
2. Увеличава плана на приходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§93-17 „задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)‖с 62 755
лв.
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3. Намалява плана на приходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§93-18 „погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)‖ с 25 083
лв.
4. Увеличава плана на разходите дейност общинска отговорност „Разходи за лихви‖
при първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§29-91 „Други
разходи за лихви към местни лица‖с 792 лв.
5. Увеличава плана на приходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§ 64-01 „получени трансфери (+)‖ с 8 365 лв.
6. Увеличава плана на разходите дейност общинска отговорност „Други дейности по
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие‖ при
първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§10-15 „материали‖ с
465 лв.
7. Променя плана на приходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§83-81 „погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)‖ от
(-1 000 000) лв. на 0 лв.
8. Променя плана на приходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§83-21 „погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)‖от 0 лв.
на (-1 000 000) лв.
9. Намалява плана на резерва при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи‖ с 6 875 лв.
10. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без
ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2016 г. от 5 405 907 лв. на 5 992 957 лв.

11. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които
могат да бъдат поети през 2016 г. от 6 308 274 лв. на 7 482 374 лв.

12. На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на
Кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седем дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.
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ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Докладна записка от Росица Цветанова Митева – общински съветник и
Пламен Василев Патриков – Председател на СПНЦ Народно читалище « Пробуда
1929 г.»
Относно: Кандидатстване на СНЦ Народно читалище « Пробуда 1929 г.» за
безвъзмездно финансово подпомагане по подмярка 7.2. « Инвестиции във създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура»
от мярка 7 « Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Заседание се води от Председателя на Общински съвет Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Заповядайте г-жо Митева.
Росица Цветанова Митева – общински съветник и Председател на ПК по «
Законност и обществен ред».
Уважаеми общински съветници,
Читалищното настоятелство на НЧ « Пробуда 1929 г.» с. Свещари подготвя
проекто предложение за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по подмярка 7.2.
« Инвестиции във създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 « Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 г. за закупуване на оборудване и обзавеждане на читалищните сгради.
Във връзка с това предлагаме Общински съвет Исперих да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2, чл. 27, ал.4, т.2 и ал.5 от ЗМСМА,
чл. 37, ал.4, т.2 и ал.6, т.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.
17, т.1 и ал.4, т.2 и ал.6, т.1 от Наредба № 121 от 25.07.2016 г. за прилагаве на
подмярка 7.2. « Инвестиции във създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 « Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Дейностите включени в проект « Насърчаване социалното приобщаване и
запазване традициите и развитието на културния живот в с. Свещари, чрез оборудване
и обзавеждане на НЧ « Пробуда 1929 г./, съотвестват на Приоритетна област 2. « Села и
периферни териториии», П.2.12. « Обновяване, ремонт и реконструкция на сградите на
народните читалища в населените места на Община Исперих» и на Приоритетна област
5. « Наслеидство и туризъм» от Общински план за развитие на Община Исперих за
периода 2014-2020 г.
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2. Дава съгласие и подкрепя решението на читалищното настоятелство на НЧ «
Пробуда 1929 г.» с. Свещари да кандидатства с проект по подмярка 7.2. « Инвестиции
във създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура» от мярка 7 « Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за
закупуване на оборудване и обзавеждане на читалищните сгради.
3.
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, председателите на постояните комисии за становище.
Заповядайте г-н Мюсреф , като председателстващ на съвместното заседание на
комисиите.
Гюнел Мюсреф – Председател на ПК по « Социални дийности и
здравеопазване».
На съвемстното заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване‖ и ПК
по „ Образование, култура, спорт и туризъм‖ проведено на 27.09.2016 г. от 16.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
6
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на
заседание на Общински съвет Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Моля, за становище на председателя на водещата комисия.
Заповядайте г-жо Димитрова.
Екатерина Димитрова – Председател на ПК по «Образование, култура,
спорт и туризъм».
На съвемстното заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване‖ и ПК
по „ Образование, култура, спорт и туризъм‖ проведено на 27.09.2016 г. от 16.00 часа,
след разглеждането на докладната записка.
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
членовете на ПК
съветници
6
6
6

Резултати от гласуването:
„ Против‖
„Въздържал се‖
0

0

Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане на заседание
на Общински съвет Исперих
Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих.
Въпроси към вносителите.
Няма.
Преминаваме към поименнно гласуване.
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СПИСЪК
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ
МАНДАТ / 2015-2019 /г.

редовно заседание на 29.09.2016г от 16.00 ч. участвали в поименното гласуване
Докладна записка от Росица Цветанова Митева – общински съветник и
Пламен Василев Патриков – Председател на СПНЦ Народно читалище «
Пробуда 1929 г.»
Относно: Кандидатстване на СНЦ Народно читалище « Пробуда 1929 г.» за
безвъзмездно финансово подпомагане по подмярка 7.2. « Инвестиции във създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура»
от мярка 7 « Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
№

Начин на гласуване
Име, презиме, фамилия

Подпис
„за”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Адил Ахмед Решидов
Айдън Исмаил Хюсеин
Айше Мехмед Саар
Ахмед Закиров Ахмедов
Бейти Кямил Руфад
Бехчет Руфад Сюлейман
Бюлент Кемал Хасан
Венелин Данчев Вутов
Венцислав Величков Тодоров
Гюнел Адем Мюсреф
Даниел Димитров Йорданов
Даринка Петрова Романска – Вискова
Екатерина Великова Димитрова
Ерол Акиф Юмер
Зейти Фераим Мехмед
Метин Емби Махмудов
Метин Руфи Шефкет
Мустафа Закир Рашид
Орхан Кабил Мехмед
Рейхан Исмаил Мехмед
Ридван Хабил Джелил
Росица Цветанова Митева
Сали Сали Мехмед
Сибел Нермин Джелил
Синан Незир Нури
Турхан Исмаил Ибрям
Хамди Нурула Нурула
Шенгюл Ибрахим Юсуф
Шенол Ибрям Рафи

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

„ против”

„въздържал се”
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
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Резултати от гласуването:
След проведеното поименно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването:
Общ
брой
на Гласували общински „ За‖
„ Против‖
„Въздържал се‖
общинските
съветници
съветници
29
27
27
0
0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ

№ 216
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2, чл. 27, ал.4, т.2 и ал.5 от ЗМСМА,
чл. 37, ал.4, т.2 и ал.6, т.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.
17, т.1 и ал.4, т.2 и ал.6, т.1 от Наредба № 121 от 25.07.2016 г. за прилагаве на
подмярка 7.2. « Инвестиции във създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 « Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
РЕШИ:
1.Дейностите включени в проект « Насърчаване социалното приобщаване и
запазване традициите и развитието на културния живот в с. Свещари, чрез оборудване
и обзавеждане на НЧ « Пробуда 1929 г./, съотвестват на Приоритетна област 2. « Села и
периферни териториии», П.2.12. « Обновяване, ремонт и реконструкция на сградите на
народните читалища в населените места на Община Исперих» и на Приоритетна област
5. « Наслеидство и туризъм» от Общински план за развитие на Община Исперих за
периода 2014-2020 г.
2. Дава съгласие и подкрепя решението на читалищното настоятелство на НЧ «
Пробуда 1929 г.» с. Свещари да кандидатства с проект по подмярка 7.2. « Инвестиции
във създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура» от мярка 7 « Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за
закупуване на оборудване и обзавеждане на читалищните сгради.
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на
Кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седем дневен
срок от приемането му.
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