
 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  -  ИСПЕРИХ 

                                                                
 

Н А Р Е Д Б А  

№ 11 

 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Исперих 

Приета с Решение № 301 по Протокол №36 от 20.12.2013год. на ОбС – Исперих; изм.и доп.  с 

Решение №  525   по протокол № 58  от 27.05.2015г  на ОбС – Исперих, изм. и доп с Решение № 

104  по протокол № 11 от  28.04.2016 г. на ОбС – Исперих, изм. и доп. с Решение №155 по 

Протокол №14 от 30.06.2016г. на ОбС – Исперих, изм. с Решение №166 по Протокол №15 от 

28.07.2016г. на ОбС – Исперих, доп. с Решение №191 по Протокол №16 от 25.08.2016г. на ОбС 

– Исперих, изм. с Решение №    по Протокол №         от          на ОбС - Исперих 

. 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

РАЗДЕЛ   І 

 

Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги 

 

Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и 

администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица 

услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Исперих. 

Чл. 2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси: 

   1. за битови отпадъци; 

   2. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) за ползване 

на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и  улични платна; 

   3. (доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  за ползване 

на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на 

социални услуги, лагери, общежития и др. общински социални услуги; 

   4. за технически услуги; 

   5. за административни услуги; 

         6. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) откупуване 

на гробни места;      

         7. за притежание на куче; 

         8. други местни такси, определени със закон; 

         9. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих, в 

сила от 01.08.2016г.) за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното 

предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън 

финансираните от държавата дейности; 

       10. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих, в 

сила от 01.08.2016г.) за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и 

училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от 

центровете за подкрепа за личностно развитие. 

(2) На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с 

изключение на тези по ал. 1, по цени определени с Наредбата. 

(3) Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо ползване. 

Чл. 3.(1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. 

Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово или в брой. 



(2) Местните такси и цени на услугите се заплащат предварително или едновременно с 

предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго. 

Чл. 3а(1) (нов приет с Решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г. на ОбС – Исперих) 

Когато искането за предоставяне на административни услуги се отнася до комплексно 

административно обслужване, в което участва община Исперих, то може да бъде подадено и в 

община Исперих. 

 (2) При подаване на заявлението по ал. 1 заявителят заплаща такса, съответстваща на 

определената в настоящата наредба за съответната услуга. 

Чл. 4.(1) Общински съвет Исперих определя размера на местните такси и цени на услуги 

се определя при спазване на следните принципи: 

   1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата:  

   2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното 

качество; 

   3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси; 

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя 

отделна такса за всяка от дейностите. 

Чл. 5.(1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват 

всички разходи за: работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, 

консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други разходи (напр. 

инвестиционни), имащи отношение към формирането на размера на таксата или цената на 

услугата. 

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и 

актовете по неговото прилагане. 

Чл. 6.(1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по 

предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за 

защита на обществения интерес. 

(2) В случаите по ал.1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на 

таксата е за сметка на общинските приходи. 

(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на 

споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от 

Републикански бюджет. 
Чл. 7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от 

нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата, съгласно реда определен в 

съответните раздели на тази Наредба. 

Чл. 8.(1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или 

частично от заплащане на отделни видове  такси по ред определен  в съответните раздели на 

Наредбата. 

(2) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи. 

(3)  Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на 

общината. 

(4)  Редът за освобождаване на отделни категории лица изцяло или частично от заплащане 

на отделни видове такси е следният: 

1.   Лицето подава заявление, с което заявява и декларира, че попада в категорията на 

освободените от такси лица, съгласно решението на Общински съвет Исперих. 

2.  Към заявлението се прилага копие от актуален документ, доказващ принадлежността му 

към съответната категория лица. Заявлението и документите по т. 1 и 2 се разглеждат и 

проверяват от Комисия, определена със заповед на кмета на Община Исперих, която се 

произнася с Решение, обективирано в протокол.  

Чл. 8а. (нова приета с Решение № 191 по Протокол № 16 от 25.08.2016г. на ОбС - Исперих) 

Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и 

юридически лица. 

Чл. 9. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, 

основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В 



този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно 

получаването на нетни приходи. 

Чл.10.(1) Местните такси, цени на услуги  се събират от и за сметка на  общината. 

(2) Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга  или  предоставяне на право от 

Общината,сроковете за изпълнение, както и  необходимите за това документи и длъжностните 

лица се определят  със заповед  на Кмета на  Общината (ако  същите не са определени с друг 

нормативен акт). 

(3) (нова приета с Решение  № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г.  на ОбС - Исперих) 

Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в 

размер до 30 000лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от 

датата на издаване на разрешението. 

(4) (нова приета с Решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г.  на ОбС - Исперих) 

Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000лв. или за 

срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет. 

Чл.10а. ( нов приет с Решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г на ОбС - Исперих) 

Установяването, обезпечаването и  събирането на местните такси по Закона за местните данъци 

и такси се извършват по реда на чл.4, ал.1-5 от същия закон. Обжалването на свързаните с тях 

актове се извършва по същия ред. 

Чл.11. Промените в размера на местните такси, цените на услугите и правата се извършват с 

решение на Общинския съвет. 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

МЕСТНИ ТАКСИ 

 

РАЗДЕЛ І 

Такса за битови отпадъци 

 

 Чл.15. (1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в 

депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за  поддържането на чистотата на 

териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за 

всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезврежданве на битови отпадъци 

в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. 

 (2) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на 

Общински съвет Исперих въз основа на одобрена план-сметка, за всяка дейност включваща 

необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 

други; 

2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депо за битови отпадъци – град Разград; 

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията 

по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците 

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване.  

(3) Одобрената план-сметка за определяне на разходите на община Исперих по ал. 2 

подлежи на проверка от Сметната палата. 

  (4) Когато до края на предходната година Общински съвет Исперих не е определил 

размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия 

размер към 31 декември на предходната година. 

Чл.16.(изм. с Решение 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г.  на ОбС – Исперих) 

Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от Закона за местните данъци 



и такси в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на 

кмета на община Исперих и се обявява публично до 31 октомври на предходната година. 

 Чл. 17. (1) Таксата се заплаща от: 

1. Собственика на имота; 

2. Ползвателя - при учредено вещно право на ползване; 

3. Концесионера - при предоставяне на особено право на ползване-концесия; 

4.      За имот- държавна или общинска собственост, задължено е лицето, на  което имотът е 

предоставен  за  управление  

 5. Собственикът  на  сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е  

задължен и за този имот или съответната част от него. 

Чл. 18 (1) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите 

отпадъци. 

     (2) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът 

на таксата се определя в левове пропорционално върху основа определена по следния ред: 

     1. За имоти на физически лица, които се намират в границите на Общия 

градоустройствен план на град Исперих и регулационните планове на селата: 

   1.1. жилищни и вилни имоти -  пропорционално върху данъчната оценка на имота; 

   1.2. нежилищни - пропорционално върху данъчната оценка на имота; 

   1.3. нежилищни с търговско предназначение -  пропорционално върху данъчната оценка 

на имота; 

   2. За имоти на юридически лица, които се намират в границите на Общия 

градоустройствен план на град Исперих и регулационните планове на селата: 

        2.1. За жилищни имоти - пропорционално върху данъчната оценка, съгласно приложение 

№ 2 от Закона за местни данъци и такси; 

        2.2. За  нежилищни имоти - пропорционално върху основа, която е по-високата от  

данъчната оценка или отчетната стойност на активите по реда на чл. 21, ал. 1 от Закона местни 

данъци и такси.  

         3. За нежилищни имоти, държавна или общинска собственост и земеделски производители 

- пропорционално върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната 

стойност на активите по реда на чл. 21, ал. 1 от Закона местните данъци и такси. 

         4. (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)   

         5. За имоти собственост на физически и юридическите лица, намиращи се извън районите 

, в които общината е организирала събиране и  извозване на битови отпадъци се събира такса за 

ползване  на депо за битови отпадъци, съгласно чл.63, ал1 от Закона за местните данъци и 

такси. 

       (3) (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  

 1. (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  

       2. (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  

       3. (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  

4. ( отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 

    (4) (отм. с решение №525 по протокол № 58 от 27.05.2015г.на ОбС – Исперих; нова приета с 

Решение №   по протокол №   на ОбС - Исперих) Община Исперих уведомява лицата по чл.17 

за дължимите от тях такси за съответния период и за сроковете за плащане. 

  Чл. 19 (1) При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на битовите 

отпадъци се включват разходите по чл. 15, ал. (2), т.1, 2 и 3.  

            (2) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в 

населените места на община Исперих за юридическите лица, се определя пропорционално 

върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност на активите по 

реда на чл. 21, ал. 1 от Закона местните данъци и такси. 

     (3) За определяне на размера на такса битови отпадъци в зависимост от количеството, 

юридическите лица по чл. 18, ал.(2), т.2, т.2.2. подават в срок до 30 ноември на предходната 

година декларация по образец (Приложение №1) до Кмета на община Исперих за вида и броя 



на съдовете за съхраняване на битови отпадъци, които ще се използват през годината, 

съобразно обявената със заповед на кмета честота за извозване на битовите отпадъци. 

     (4)   За придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от 

датата на придобиването им. 

Чл. 20. (1) Когато лицата не са подали в срок декларацията по чл. 19, ал.3, декларирали 

са неверни данни или не изхвърлят битовите отпадъци в определените за целта съдове, 

заплащат годишна такса по реда определен в чл.18, ал.(2), като от размера на дължимата 

годишна такса се приспада платената част и върху разликата се дължат лихви, съгласно 

сроковете за плащане. 

Чл.21.  (1) Не се събира такса за: 

   1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако 

имотът не се ползва през цялата година и е подадена  декларация по образец ( Приложение№ 2) 

от собственика или ползвателя  до края на предходната година в община Исперих по 

местонахождението на имота; 

   2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не се 

предоставя от община Исперих; 

   3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други 

съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива. 

        (2) (изм. с Решение 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г.  на ОбС – Исперих; доп. с 

Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) Лицата по чл.21,ал.1, т.1 

подават декларация  по образец (Приложение 2) в отдел МДТ на община Исперих, която се 

приема и завежда в отделен регистър. Когато декларираният имот е съсобствен, декларацията 

следва да бъде подадена от всички съсобственици на имота. 

 (3) ( отм. с Решение  №     по  Протокол  №         на ОбС – Исперих ) 

  (4)  Освобождаването от такса се извършва със заповед на кмета на общината.  

  (5) За обстоятелствата, декларирани по ал.1,т.1 се извършват периодични проверки,  

включително и събиране на информация за дължимите сметки за електрическа енергия, вода и 

други консумативни разходи за съответния период.  

  (6) Когато лицето е подало декларация в указания срок, но се установи,че ползва имота, то 

дължи таксата със съответната лихва.  

        Чл. 22. (1) ( отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  

                      (2) (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  

                (3)  (отм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 

        Чл. 23 (1) (изм. с решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г.на ОбС - Исперих) 

Таксата се заплаща на две равни вноски   до 30 юни и  до 31 октомври на годината, за която е 

дължим  в отдел МДТ или по банков път.  

 (2) (изм. с решение № 525 по протокол № 58 от 27.05.2015г на ОбС - Исперих) На 

предплатилите  до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. 

 (3) Не се допускат изменения в приетите от Общински съвет Исперих начин на определяне 

и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.  

Чл. 24.(1) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 

Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, 

храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните 

вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени.   

   (2) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 

Освобождаването по ал.1 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, 

несвързана с пряката им богослужебна дейност.         

                                  

РАЗДЕЛ ІІ 

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и 

терени с друго предназначение 

 



Чл.25. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, 

върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с 

друго предназначение, които са общинска собственост. 

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица ползващи услугата в 

зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1. 

(3) Зоните по ал. 2  се определят от общинския съвет. 

      (4) Такса за търговия със селско стопанска продукция (ССП) с вкл. ДДС:   

 

вид Населено място На ден На месец 

На  открито Исперих 1,20лв. на кв.м. 4,00лв. на кв.м. 

На закрито Исперих 2,00лв 30,00лв 

На открито За селата 0,30лв 7,00лв 

На маси Исперих 2.20 лв 40. 00 лв 

т.1 Търговци ползващи търговска площ след работно време се задължават да заплатят 

допълнително към дневната  такса   - 0,20лв/кв. м. 

т.2 Годишна абонаментна такса за запазено място за продажба на селскостопанска 

продукция: 

2. 1 на открито  - 3 (три) лева на кв. м; 

2. 2 на закрито - 3 (три) лева на маса „  

(5) За продажба с кола, впрегната с добитък на ден -  3.60 лв. 

(6) За продажба от кола на ССП: 

а) от лек автомобил или ремарке               - 2.50 лв.     

б) от микробус до 1 тон                              - 4.00 лв.     

 в) от микробус от 1 тон до 2 тона             - 5.00 лв.      

                   г)  от микробус над 2 тона                         - 6.00 лв.    

                   д) от товарен автомобил до 4 тона            - 7.00 лв.    

                   е) товарен автомобил над 4 тона               -10.00 лв.     

(7) Такса за продажба на живи животни:  

1. Пернати 

а) пилета и кокошки: 

  - с лек автомобил или ремарке               - 2.50 лв.      

   - с  микробус до 1 тон                              - 5.00 лв.     

                     - с  микробус над 1 тон                            - 6.00 лв.    

              б) пуйки, патици и гъски – на брой         - 0.25 лв./бр.    

         2. дребни животни: 

              а) малки прасета ( на брой)                        - 0.40 лв./бр.    

               б)агнета и ярета  ( на брой)                        - 0.40 лв./бр.     

 (8)  Такса за ползване на търговска площ – едно абонаментно място състоящо се от два 

кв.м с цел търговия с промишлени стоки, включваща ДДС:   

 

    1. На ден                                                          - 2.50 лв./кв.м.    

                2. На месец           - 18.00 лв./кв.м. 

  3. Продажба на промишлени стоки от кола:  

              а) от лек автомобил                              - 5.00 лв.      

              б) от микробус до 1 тон                       - 7.00 лв.                                       

              в) от микробус от 1 тон до 2 тона       -  8.00 лв.     

              г) от микробус над 2 тона                    - 9.00 ле.      

              д) за продажба с товарен автомобил  -15.00 лв. 

  и /или ремарке 

(9)  Такса за търговия с промишлени стоки от маса на открито: 

 1. На ден:          - 5.00 лв. 

 2. На месец:          -20.0 лв. 

(10)  Продажба на строителни материали: 



 1. С товарна кола до 4 тона        - 18.00 лв. 

 2. С товарна кола над 4 тона          - 20.00 лв. 

            (11) Такса за запазено място за абонат:   

            1. За една календарна година – 10. 00 лв за едно абонирано място от 2 кв.м          

    2. За шест месеца  – 15. 00 лв за едно абонирано място от 2 кв.м „                        

(12) Такса за ползване на измервателен инвентар :  

- Кантари за ден              -   1.00 лв.                              

 - Кантари за месец                  - 20.00 лв.    

 (13) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно,в началото на 

месеца. 

 (14) Годишните такси по ал. 4, т. 2 и ал. 11, т. 1 се заплаща до 20 число на месец януари 

за текущата години  на касата на "Общински пазари". 

 (15) Такса за издаване на “Разрешително” за право на посещаване на Общински пазар 

през текущата година              - 25.00 лв.  

 (16) Абонат, заплатил годишна такса за запазено място по ал. 4, т. 2 и ал. 11, т. 1 ползва 

20% намаление от месечната таксата за ползване търговска площ  по ал. 4 и ал. 8, т. 2”    

 (17) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за 

периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.  

 (18) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея. 

Чл.26.(1) За ползване на пазари с цел търговия от производители на селскостопанска 

продукция, таксата се определя:  

   1. производител на селскостопанска продукция заплаща- 80% от размера на таксата по чл. 

20, ал.4 от настоящата Наредба  или  0,40 лв. на кв.м. на ден  или 6,40лв.на месец; 

   2. производител-пенсионер на селскостопанска продукция заплаща- 60% от размера на 

таксата по чл.19, ал.4 или  0,30 лв. на кв.м. на ден или 4,80лв. на месец; 

(2) За производители на селскостопанска продукция с І и ІІ група инвалидност размерът на 

таксата се намалява с 50% от размера на таксата по чл. 21, ал.4 от настоящата Наредба или 0,25 

лв. на кв.м. на ден или 4,00лв.на кв.м.на месец; 

Чл.27.(1) За ползване на тротоари, площади, улични платна и др.терени общинска 

собственост за търговска дейност на открито се заплаща такса, както следва: 

   1. (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) за 

разполагане на маси, столове, витрини и други съоръжения за търговска дейност на открито 

пред заведения за хранене и развлечения, и за излагане на стоки ( мостри) пред търговски 

обекти и разполагане на цветя пред обекти за цветя на терени прилежащи към търговските 

обекти : 

        а/  за целогодишно ползване - Исперих – І зона       - 3.00 лв./ кв.м. на месец; 

                                         - ІІ зона      - 2.00 лв./ кв.м. на месец; 

          - села -                          - 1.00 лв./ кв.м. на месец; 

 

        б/  за сезонно ползване - Исперих –           І зона       - 4.00 лв./ кв.м. на месец; 

                                         - ІІ зона      - 3.00 лв./ кв.м. на месец; 

          - села -                           - 1.50 лв./ кв.м. на месец; 

           2. (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) за 

терени за разполагане на щандове, маси и др. за временна продажба на цветя, мартеници, 

сувенири, детски играчки и др. на места, неприлежащи към търговски обекти: 

        а/  за гр.Исперих – І зона       -на ден 2,00 лв./ кв.м. на ден, на места   30,00лв./ кв.м. ; 

                                     -- ІІ зона      -на ден 1,00 лв./ кв.м. на ден, на месец   20,00лв./ кв.м. ; 

        б/ за селата                               -на ден 0,20 лв./ кв.м.  на ден, на месец 3,00лв./ кв.м. ; 

(2) За ползване на места общинска собственост, върху които се организират панаири, 

събори и празници, за продажба на стоки и услуги се събира такса --- 1,50лв. на кв.м. на ден. 

(3) За ползване на места общинска собственост върху които се организират панорами, 

стрелбища, циркове, моторни люлки и др. атракции се събира такса --- 0,50лв. на кв.м. на ден. 



(4) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) За 

терени за временно разполагане на строителни материали, машини, съоръжения, инвентар и др. 

без търговско предназначение и за извършване на товаро- разтоварна дейност: 

  1. за гр.Исперих -   3,00лв./кв.м. на месец  и 0,10 лв./кв.м на ден 

  2. за селата          -  1,00лв./кв.м. на месец и 0,03 лв./кв.м на ден;  

(5) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) За 

временно ползване на терени се издават разрешения и таксите се плащат преди издаване на 

разрешението за посочения в разрешението период. 

(6) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) За 

разполагане на рекламно-информационни  елементи/ знамена, транспаранти,  надписи, 

информационно – указатлни табели и др./с временен характер на общински площи и терени се 

заплащат следните такси: 

  1. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  

 

      за гр.Исперих -   І зона – 8,00лв./ кв.м. на месец;   

                              ІІ зона – 6.00лв./ кв.м. на месец; 

 

2. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  

за селата          -  1,00лв./кв.м. на месец;  

 

(7) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) При 

ползване на местата повече от месец се сключват договори за наем и таксите се плащат 

месечно, но не по-късно от 10- число на текущия месец. 

(8) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 

Квадратурата, която ще се предоставя за ползване ще бъде определена от комисия, назначена от 

Кмета на Община Исперих. 

Чл.28. Таксата по чл.25 и чл.26 се събира от Общински пазар, а таксата по чл.27 се събира 

от общинска администрация -Исперих. 

 

 

РАЗДЕЛ III 

Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на 

социални услуги, лагери и други общински социални услуги 

 

Чл. 29. (1) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - 

Исперих) За ползване на детска ясла и детска градина родителят или настойникът дължи 

месечна такса или сума, която се формира по следния начин: 

1. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) За децата, 

ползващи детска ясла: 

 Месечна такса гр. Исперих 

1 постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца 10лв./ месец 

2 разход за хранителни продукти 1,95лв./ ден 

 

2. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС – Исперих; изм. с 

Решение  №       по  протокол  №           на ОбС – Исперих ) За децата в I-ва и II-ра група, 

ползващи  детска  градина: 

 Месечна такса Община  

Исперих 

1 постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца 10лв./ месец 

2 разход за хранителни продукти  1,95лв./ ден 

 
3. (текстът не е приет с Решение №103 по протокол 11 от 28.04.2016г. на ОбС – Исперих) 

4. (нова приета с Решение № 104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС – Исперих;  



изм. с  Решение  №      по  протокол  №      на  ОбС – Исперих ) За децата в III-та подготвителна 

група, ползващи  детска градина през извънучебния период от 01 юни до 15 септември на 

съответната година: 

 Месечна такса Община 

Исперих 

1 постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца 10лв./ месец 

2 разход за хранителни продукти 1,95лв./ ден 

 

5. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС – Исперих; 

изм. с Решение  №        по протокол №     на ОбС – Исперих ) За децата в III-та подготвителна 

група, които няма да ползват  детска градина през извънучебния период от 01 юни до 15 

септември на съответната година не се дължат таксите предвидени в т.4, ако родителят или 

настойникът предварително подаде писмено заявление до детското заведение и уведоми, че в 

този период детето няма да посещава детската градина. 

(2) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) Не 
се заплаща месечна такса за детска ясла и градина, както и разход за хранителни продукти след 
подаване на заявление от страна на родител или настойник, за:  

1.  (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) дете 
сирак; 

2. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) дете със 
заболявания и увреждания с 50% и над 50% по решение на ТЕЛК/ НЕЛК; 

3. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) дете, на 
което и двамата родители са със 71%  и  над 71%  намалена работоспособност с решение на 
ТЕЛК/ НЕЛК; 

4. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 
трето и следващо дете на многодетни родители, при условие, че три от децата ползват същото 
или друго детско заведение. Родителите или настойниците заплащат такса за първото дете в цял 
размер, за второто – в половин размер, а за третото и всяко следващо дете не заплащат такса.  

(3) (изм. с Решение № 209 / 28.12.2009 г на ОбС – Исперих, протокол № 34, отм. с 
Решение № 51/18.04.2012г. по Протокол № 11 на ОбС – Исперих, изм. и доп. с Решение №104 
по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) Месечна такса за детска ясла и градина, 
както и разход за хранителни продукти се заплаща с 50% намаление, след подаване на 
заявление от страна на родителя или настойника за: 

1.  (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 
дете - полусирак; 

2.  (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 
деца - близнаци (и за двете деца); 

3.  (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 
дете със заболявания и увреждания с до 50% по решение на ТЕЛК/ НЕЛК; 

4. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 
дете, на което един от родителите е със 71%  и  над 71%  намалена работоспособност с решение 
на ТЕЛК/ НЕЛК; 

5. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  
дете, на което и двамата родители са студенти редовно обучение; 

6. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) за 
второ дете,  когато две деца от едно семейство са приети в същото или друго детско заведение. 
Родителите или настойниците заплащат такса за първото дете в цял размер, а за второто дете – 
в половин размер от цялата такса; 

7. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  
дете, в семейство на роднини или близки, както и дете, настанено за отглеждане в приемно 
семейство по реда на Закона за закрила на детето. 

8. (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  
дете на самотна майка с баща неизвестен. 

(4) (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) Когато 



детето попада в две или повече точки посочени в ал.2 и ал.3 родителят или настойникът има 
право да избере най-благоприятната преференция и да  я посочи в  заявлението си. 

(5) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  Не 
се заплаща постоянна такса за времето, в което детското заведение не работи поради аварии и 
ремонт, карантина и други обективни причини /регламентирани със съответната заповед/.  

 (6) (изм. и доп. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 
При отсъствие на детето, разхода за хранителни продукти не се заплаща за времето, през което 
то ще отсъства, при условие, че родителят или настойникът подаде заявление по образец и 
уведоми директора на детското заведение, един ден по-рано или с медицински документ, 
представен в деня на издаването му. 

(7) (изм. и доп. с с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) За 
ползване на намаленията и освобождаването от месечна такса и разход за хранителни продукти 
по ал.2 и ал.3, родителят или настойникът подава заявление по образец до директора на 
детското заведение, придружено с необходимите документи, доказващи преференцията. 
Заявлението се завежда с входящ номер, който се предоставя на родителя или настойника.  

(8) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 
Необходими документи за освобождаване от месечна такса и разход за хранителни продукти по 
ал.2: 

1. копие от акт за смърт на двамата родители - за случаите по ал.2, т.1; 
2. копие от експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК на детето - за случаите по ал.2, т.2; 
3. копие от документите от ТЕЛК/ НЕЛК на двамата родители - за случаите по ал.2, т.3; 
4. служебни бележки от детските заведения, където са записани другите деца, с посочени 

данни, кога детето е записано и кога следва да приключи обучението му в детското заведение, 
както и удостоверение за раждане на всички деца, с което ще се удостовери поредността им - за 
случаите по ал.2, т.4. 

(9) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  
Необходими документи за заплащане на месечна такса и разход за хранителни продукти с 
намаление в размер на 50% по ал.3: 

1. копие от акт за смърт на един от родителите - за случаите по ал.3, т.1; 
2. копия от актовете за раждане на децата - близнаци - за случаите по ал.3, т.2; 
3. копие от експертното решение на ТЕЛК/ НЕЛК на детето - за случаите по ал.3, т.3; 
4.  копие от документите от ТЕЛК/ НЕЛК на родителя - за случаите по ал.3, т.4; 
5.  служебни бележки от ВУЗ - за случаите по ал.3, т.5; 
6. служебна бележка  от  детското заведение,  където е записано първото дете,  с 

посочени данни кога детето е записано и кога следва да приключи обучението му в детското 
заведение, както и удостоверение за раждане на двете деца, с което ще се удостовери 
поредността им - за случаите по ал.3, т.6;  

7. копие от съдебно решение или заповед на Директора на Дирекция „Социално 
подпомагане“, копие от договора сключен с приемното семейство - за случаите по ал.3, т.7. 
(Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, както и настаняването на дете за 
отглеждане в приемно семейство се извършва от съда. До произнасяне на съда дирекция 
„Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето извършва временно настаняване по 
административен ред.); 

8. актуално удостоверение за раждане (издадено не по-рано от 6 месеца преди записване 
на детето) - за случаите по ал.3, т.8. 

(10) ( нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 
Копията на документите по ал.8 и 9 се сверяват с оригиналните документи и се заверяват от 
длъжностното лице в съответното заведение. Копията остават към заявлението. 

(11) ( нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 
Освобождаването и намаляването на месечната такса или разхода за хранителни продукти 
започва от началото на месеца, следващ подаването на заявлението с придружаващите го 
документи. 

(12) ( нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) 
1.Месечните такси и разходът за хранителни продукти се начислява и събира от длъжностните 



лица в съответните детски заведения и се внася в общинския бюджет до 10-то число на месеца, 
следващ месеца, за който се дължат. 
2.Месечните такси и разходът за хранителни продукти в детските градини на делигиран 
бюджет се набисляват и събират от длъжностните лица и се внасят в сметката на съответното 
детско заведение до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. 
 

Чл.29а (нов приет с Решение №155 по Протокол №14 от 30.06.2016г. на ОбС - Исперих) (1) 

За ползване на детска кухня към яслените групи в ОДЗ „Първи юни“ гр.Исперих родителите 

и/или настойниците заплащат такса в размер на 2,45 лева за дневна порция /1 бр. купон/. 

(2) Кухнята предлага храна за обяд на неорганизиран контингент от деца от 10 месечна до 

три годишна възраст, отглеждани в домашна обстановка. 

(3) Регистрация на желаещите за получаване на храна от детската кухня ще се извършва 

чрез подаване на писмено заявление, придружено от бележка от личния лекар с указания за 

хранителния режим и копие от удостоверението за раждане на детето. При удовлетворяване на 

молбата ще се издава абонаментна карта. След издаването на абонаментната карта родителят 

или настойникът ще имат право да закупуват купони. 

(4) Заявката за храна ще се прави предварително от родителя и/или настойника чрез 

предварителна заверка на купона. 

 
Чл.30.(1) (изм. с Решение № 502  по Протокол №57  от 30.04.2015г. на ОбС – Исперих) За 

ползване на лагер -“Сборяново” от ученици се заплаща такса на ден в размер на 2,00лв. 

(2) За ползване на лагер -“Сборяново” от външни ползватели се заплаща такса на ден в 

размер: 

   1. индивидуална нощувка за легло -- 6,00лв.; 

   2. организирани групи над 5/пет/ човека за легло -- 5,00лв. 

(3) Храната се заплаща допълнително, съобразно разхода на хранителните продукти. 

(4) Таксата се заплаща от ползвателя преди ползване на услугата.   

Чл. 31. (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) (1) За 
ползване на лагер „Св. Св. Константин и Елена“ гр. Варна се заплаща такса, както следва: 

 
1. бунгала № 1, 2 и 3 (с по 4 /четири/ легла) 

 

- 20.00лв./ ден/ бунгало; 

 

2. бунгало № 4 (с 3 /три/ легла)        - 20.00лв./ ден/ бунгало; 

 

3. бунгала № 5, 6, 7 и 8 (с по 4 /четири/ легла)         - 32.00лв./ ден/ бунгало; 

 

4. бунгала № 9 и 10 (с по 2 /две/ легла)         - 10.00лв./ ден/ бунгало. 

 

(2) (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) Таксата се 
заплаща от ползвателя преди ползване.  

  

Чл.32.(1) Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, заплаща  

месечна такса в размер на съответстващата на реалните разходи за ползваната услуга. 

(2) Разходите по  ал.1 включват месечните разходи за: храна по заявка, транспортни разходи 

за разнасяне на храната, хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за 

електрическа и топлинна енергия и вода за приготвяне на храната, канализация и битови 

отпадъци. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и 

чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите 

от донорски програми и благотворителност. 

 (3) Ветераните от войните ползват с предимство услугите на социалния патронаж на 

основание чл. 4,   ал. 5 от Закона за ветераните от войните, като за това заплащат до 30% от 

получаваната от тях пенсия. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината.  

(4) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  



Месечните такси се начисляват и събират от длъжностното лице в Домашен социален патронаж 
и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.  

 

Чл. 33. (1) (изм. с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - Исперих) Такса 
за ползване на градски стол гр. Исперих: 

 
1. малка зала 

 
- 30.00лв./ ден; 

 
2. голяма зала      - 130.00лв./ ден; 

 
3. малка зала, включително и кухня - 50.00лв./ ден; 

 
4. голяма зала, включително и кухня        - 150.00лв./ ден; 

 
5. кухня        - 3.00лв./ час + 

ел.енергия и вода. 
 

(2) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 
28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  Такса за ползване на 
заседателна зала на Община Исперих 

 
- 20.00лв./ ден. 
 

(3) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 
28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  Такса за ползване на ритуална 
зала на Община Исперих       

 
- 30.00лв./ ден. 
 

(4) (нова приета с Решение №104 по протокол №11 от 
28.04.2016г. на ОбС - Исперих)  Такса за ползване на зала в с. 
Подайва 

 
-150.00лв./ден. 

    

 РАЗДЕЛ IV 

Такса за притежаване на куче  

Чл. 34. (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса по  в общината, 

по постоянният му адрес/седалище. 

(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 

Чл. 35. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава 

декларация в общината по постоянния му адрес/седалище. 

Чл. 36. (1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в 

едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За 

кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от 

годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на 

придобиването. 

(2) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с 

намаляване броя на безстопанствените кучета. 

 

РАЗДЕЛ V 

Такси за технически услуги 

Чл. 37. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината и 

обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, 

строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии. 

Чл. 38. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, 

ползватели на услугата, при предявяване на искането. 



Чл. 39. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, 

организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст. 

Чл. 40. Размерът на таксите за технически услуги се определя съгласно  таблица с 

унифицираните наименования на услугите при Община Исперих в съответствие с чл.3 и чл.4  

от  настоящата наредба. 

РАЗДЕЛ VI 

Такси административни услуги в сферата на Търговията 

Чл.41. (1) За разрешение на търговия с тютюневи изделия се заплащат такси определени въз 

основа на разходите извършвани от общината за обработката на документацията и контрола по 

спазването на изискванията за предоставяне на разрешението, в размер на 20. 00 лв. за 

обикновена услуга със срок на изпълнение до един месец и 30. 00 лв. за бърза услуга със срок 

на изпълнение до една седмица.    

(2)  Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението. Разрешението се 

издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на публични и частни държавни 

и общински вземания към датата на издаване на удостоверението 

Чл.42.  Таксите се заплащат при предявяване на искането. 

 

РАЗДЕЛ VІІ 
Такси за ритуални услуги и откупуване на гробни места; 

Чл.43.(1) За ползване на гробни места над 8 г.се заплащат еднократно такси, както следва: 

   1. до 15 години – 15,00лв; 

   2. за вечни времена –  60,00лв.; 

   3. за ползване на семейни гробни места – 15,00лв. 

   4. за придадени по регулация маломерни гробни места - съответната част от таксата, 

определена за гробното място – 10,00лв. 

(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т.1 и 2, намалени с 50 на сто. 

Чл.44. Таксите се събират от съответните служби на общината, стопанисващи гробищните 

паркове. 

 

РАЗДАЛ VIII 

Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически 

и юридически лица 

(нов приет с Решение №191 по Протокол №16 от 25.08.2016г. на ОбС - Исперих) 

 

Чл. 44а.  Цени за амбалаж - втора употреба: 

      1.За стъклен буркан с вместимост от 0,200 л.  до 0,350 л. за 1 брой- 0,15 лв. без ДДС; 

  2.За стъклен буркан с вместимост от 0,350 л. до 0,900 л. за 1 брой – 0,25 лв. без ДДС; 

3. за стъклен буркан с вместимост от 0,900 л.  до 1,500 л. за 1 брой– 0,50 лв. без ДДС; 

4. за стъклен буркан с вместимост от 1,500 л.  до 3,000 л. за 1 брой – 0,90 лв. без ДДС. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

Чл.45. За всички услуги, предоставяни от общината, се определя цена извън тези по чл.2, 

ал.1от тази Наредба. 

Чл.46.(1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от 

общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки 

разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от: 

   а/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки; 

   б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за 

материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване; 

    в/ разходи за управление и контрол; 



     г/ разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на 

стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието 

върху околната среда; 

(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им. 

(3) Цените на услугите са прости и пропорционални. 

(4) Разходите по ал.1 се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата 

система за отчетност. 

(5) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях 

постъпват в бюджета на общината. 

Чл.47.(1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат: 

   1. обикновени; 

   2. бързи; 

   3. експресни. 

(2) Сроковете за извършване на услугите са определени в ТАБЛИЦА НА УСЛУГИТЕ С 

УНИФИЦИРАНИ НАИМЕНОВАНИЯ И   ЦЕНИТЕ ЗА ТЯХ   ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ – 

Приложение  №1 към настоящата наредба. 

(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на 

необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид услуга. 

(4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка. 

Чл.48. Необходимите документи за извършване на конкретна услуга и мястото на 

изпълнение на услугите се определя със заповед на кмета на общината. 

Чл.49. Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета 

на общината. 

Чл.50. В изпълнение на правомощията си по чл. 431 от ГПК за получаване на писменни 

справки и сведения, на копия и извлечения на документи, съдържащи информация за 

длъжника, ЧСИ има право да получава информацията необходима за съответното 

изпълнително производство, както и за вписване на обезпечителни мерки,  по него се дължи 

съответната такса, както следва:  

   1. обикновени – 10 лв. 

   2. бързи – 20 лв. 

   3. експресни – 30лв.  

Таксата се заплаща от взискателя и е за сметка на длъжника. 

 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 51. (1) ( отм. с Решение №    по Протокол №                 на ОбС – Исперих ) 

 (2) При неспазване разпоредбите на Наредбата в частта, отнасяща се до общинските 

публични вземания извън случайте на ал.3 на физическите лица се налага глоба в размер от 20 

до 200 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер 

от 100 до 500 лева. 

 (3) Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или 

освобождаване от такса,се наказва с глоба от 50 до 200 лева, а юридическите лица и 

едноличните търговци-с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева. 

Чл.52. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от 

определени от кмета длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от Кмета на 

общината. 

            Чл.53. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения 

и наказания /ЗАНН/. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 1. По смисъла на тази Наредба: 



1. „Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични 

услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси. 

2.  „Семейство” са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са в 

брак  

3. „Отчетна стойност” е стойността при счетоводното завеждане на актива или 

обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след 

първоначалното му счетоводно завеждане. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от Кмета на 

общината или определени от него лица. 

§ 2. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва 

по реда на тази наредба с оглед размер и срок.  

§ 3. Тази Наредба е приета с Решение № 301 по протокол №  36 от 20.12.2013г. и влезе в 

сила от 01.01.2014 година. 

§ 4.  Тази наредба отменя до сега действащата Наредба № 11 на Общински съвет гр. 

Исперих. 

 

 

 

 

 

АДВ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ                     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО  

КМЕТА НА 



ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за определяне на такса за битови отпадъци 
/по чл. 19, ал. 3 от Наредбата №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Исперих/ 
 

1. от............................................................................................................................................ 

/наименование на предприятието или собствено, бащино и фамилно име на лицето/ 

2. ЕГН /ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/...................................... 

3. Данъчен №  ............................................БУЛСТАТ......................................  

4. Адрес....................................................................................................................................................  
/седалище на предприятието или адрес по местоживеене на лицето/ 

5. Данъчен адрес .................................................................................................. 

6. Чрез  ................................................................................................................... 
/име - собствено, бащино, фамилно име на представителя или пълномощника/ 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 

Декларираме, в качеството на данъчнозадължени лица, че имот с партиден № ............................... 

представляващ ..........................................................................................................................................  
/земя,сгради или земя и сгради/ 

находящ се на адрес ................................................................................................................................. 
/град, община, ж.к., улица, блок, вход, апартамент, етаж/ 

през _______ година таксата за битови отпадъци ще се определя в зависимост от количеството 

изхвърлени отпадъци и ще използваме следните съдове за битови отпадъци: 

тип: …………………..брой  

тип: …………………..брой  

Прилагам: 

Копие от …… бр. банково бордеро/квитанция за платена такса смет за настоящата __________ 

година. 

Известно ми е, че за невярно подадени данни, нося отговорност по чл. 313 от НК и ще 

заплатя таксата по чл.17, ал. 2, т. 2.2 от Наредба № 11 на Общинския съвет за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услугите. 

 

Дата ..........................                                                                    Подпис на декларатора: 

                                          

1. 

 

....................................... 

/печат/ 

Кратки указания: 

От кого се подава – Декларацията се подава от всички данъчно задължени лица (собственици 

или ползватели) или упълномощен от тях представител. 

Кога се подава – Декларацията се подава в случаите, в които собствениците или ползвателите 

на един имот желаят таксата за битови отпадъци за имота да се определя в зависимост от 

количеството на битовите отпадъци, като се посочват вида, вместимостта (куб.м.) на съда и 

броя на използваните съдове за битови отпадъци. 

Срок на подаване – Декларацията се подава до 30 ноември на предходната година. За 

придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на 

придобиването им. 

Къде се подава – Декларацията се подава в Деловодството на община Исперих, ул. “Васил 

Левски” № 70. 
 

 

 

 
Приложение № 2 

ДО 



КМЕТА НА 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване 
/по чл. 21, ал.1 от Наредбата №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  

на територията на Община Исперих/ 

1. от .................................................................................................................... ЕГН ............................ 
/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/ 

адрес ...............................................................................................................................,  
/адрес по местоживеене на лицето или седалището на юридическото лице/ 

 

2. и  .................................................................................................................... ЕГН ............................ 
/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/ 

 

3. и  .................................................................................................................... ЕГН ............................ 
/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/ 

 

 

4. и...................................................................................................................... ЕГН ............................ 
/собствено, бащино, фамилно име на лицето или наименование на юридическото лице/ 

 

 

                 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

                 Декларираме, в качеството си  на данъчно задължени лица, че имот с: 

партиден № .......................................... представляващ ........................................ 

                                                                                           /земя, сграда или земя и сграда/ / 

Находящ се на адрес 

.............................................................................................................................................  
/град, община, ж.к., улица, блок, вход, апартамент, етаж/ 

няма да се използва през цялата ................................. година. 

Известно ми е, че за невярно подадени данни, нося отговорност по чл. 313 от НК. 

Давам изричното си съгласие да се извършват проверки от общинска администрация за 

спазване условията по декларацията. 

 

 

Дата ..........................                                                                 Подпис на декларатора/те: 

 

 

1. .................................. 

2. .................................. 

3. ................................... 

4. ................................. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



(ново приложение №3 прието с Решение №104 по протокол №11 от 28.04.2016г. на ОбС - 

Исперих) 
Приложение към чл.29, ал.2 от Наредба № 11 за 

определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на 

Община Исперих 

 

 

ДО ДИРЕКТОРА  

 

НА ………………………………. 

 

ГР./С…………………………….. 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

от …………………………………………………………………, ЕГН……………………, адрес: 

гр./с……………………………., ул.“……………………………..“ №……….. в качеството ми на 

родител/настойник на детето………………………………………..……. записано в 

представляваното от Вас детско заведение ……………………………………. 

гр./с ………………………..… 

 

Уважаема госпожо Директор, 

Моля, да бъда освободен/а от заплащане на месечна такса/ месечна сума на основание 

чл. 29, ал.2, т….... от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Исперих.  

Прилагам съобразно чл.29, ал.8 от Наредба №11 на Общински съвет Исперих 

следните документи удостоверяващи основанието за освобождаването ми от 

заплащането на месечна такса/ месечна сума. 

1. копие от акт за смърт на двамата родители - за случаите по чл.29, ал.2, т.1 от Наредба 
№11 на Общински съвет Исперих; 

2. копие от експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК на детето - за случаите по чл.29, ал.2, т.2 
от Наредба №11 на Общински съвет Исперих; 

3. копие от документите от ТЕЛК/ НЕЛК на двамата родители - за случаите по чл.29, 
ал.2, т.3 от Наредба №11 на Общински съвет Исперих; 

4. служебни бележки от детските заведения, където са записани другите деца, с посочени 
данни, кога детето е записано и кога следва да приключи обучението му в детското заведение, 
както и удостоверение за раждане на всички деца с което ще се удостовери поредността им - за 
случаите по чл.29, ал.2, т.4 от Наредба №11 на Общински съвет Исперих. 

Известно ми е, че освобождаването и намаляването на месечна такса/ месечна сума започва от 

началото на месеца, следващ подаването на заявлението с придружаващите го документи. 

 
 
Дата………………………                                           Заявител………………………. 
           / / 

  

 

Приложение към чл.29, ал.3 от Наредба № 11 за 

определянето и администрирането на местните 



такси и цени на услуги на територията на 

Община Исперих 

ДО ДИРЕКТОРА  

 

НА ………………………………. 

 

ГР./С…………………………….. 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

от …………………………………………………………………, ЕГН……………………, адрес: 

гр./с……………………………., ул.“……………………………..“ №……….. в качеството ми на 

родител/настойник на детето………………………………………..……. записано в 

представляваното от Вас детско заведение ……………………………………. 

гр./с ………………………..… 

 

Уважаема госпожо Директор, 

Заявявам, че желая да ползвам 50% намаление от стойността на предвидената месечна 

такса/ месечна сума на основание чл.29, ал.3, т….... от Наредба № 11 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих.  

Прилагам съобразно чл.29, ал.9 от Наредба №11 на Общински съвет Исперих 

следните документи удостоверяващи основанието за намаляване на месечна такса/ 

месечна сума. 

1. копие от акт за смърт на един от родителите - за случаите по чл.29, ал.3, т.1 от 

Наредба №11 на Общински съвет Исперих; 

2. копия от актовете за раждане на децата - близнаци - за случаите по чл.29, ал.3, т.2 от 

Наредба №11 на Общински съвет Исперих; 

3. копие от експертното решение на ТЕЛК/ НЕЛК на детето - за случаите по чл.29, ал.3, 

т.3 от Наредба №11 на Общински съвет Исперих; 

4. копие от документите от ТЕЛК/ НЕЛК на родителя - за случаите по ал.3, т.4 от 

Наредба №11 на Общински съвет Исперих; 

5. служебни бележки от ВУЗ - за случаите по чл.29, ал.3, т.5 от Наредба №11 на 

Общински съвет Исперих; 

6. служебна бележка от детското заведение, където е записано първото дете, с посочени 

данни кога детето е записано и кога следва да приключи обучението му в детското заведение, 

както и удостоверение за раждане на двете деца, с което ще се удостовери поредността им - за 

случаите по ал.3, т.6 от Наредба №11 на Общински съвет Исперих; 

7. копие от съдебно решение или заповед на Директора на Дирекция „Социално 
подпомагане“, копие от договора сключен с приемното семейство - за случаите по ал.3, т.7 от 
Наредба №11 на Общински съвет Исперих; 

8. актуално удостоверение за раждане (издадено не по-рано от 6 месеца преди записване 

на детето) - за случаите по чл.29, ал.3, т.8 от Наредба №11 на Общински съвет Исперих; 

Известно ми е, че освобождаването и намаляването на месечна такса/ месечна сума започва от 

началото на месеца, следващ подаването на заявлението с придружаващите го документи. 

 

 

Дата………………………                                           Заявител………………………. 

           / / 

Приложение към чл.29, ал.1, т.5 от Наредба № 11 

за определянето и администрирането на 



местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Исперих 

 

 

 

ДО ДИРЕКТОРА  

 

НА ………………………………. 

 

ГР./С…………………………….. 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

от …………………………………………………………………, ЕГН……………………, адрес: 

гр./с……………………………., ул.“……………………………..“ №……….. в качеството ми на 

родител/настойник на детето………………………………………..……. записано в 

подготвителна група на представляваното от Вас детско заведение 

……………………………………. гр./с ………………………..… 

 

Уважаема госпожо Директор, 

 

Уважаема госпожо Директор, 

 

Заявявам, че детето ….………………………………………………………., записано в III-

та подготвителна група няма да ползва целодневна детска градина за извънучебния период от 

01 юни до 31 август ………….г.  

 

 
 
 
 
 
 
Дата………………………                                           Заявител………………………. 
           / / 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение към чл.29, ал.6 от Наредба № 11 за 

определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на 

Община Исперих 

 

 

 

ДО ДИРЕКТОРА  

 

НА ………………………………. 

 

ГР./С…………………………….. 

 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

от …………………………………………………………………, ЕГН……………………, адрес: 

гр./с……………………………., ул.“……………………………..“ №……….. в качеството ми на 

родител/настойник на детето………………………………………..……. записано в 

представляваното от Вас детско заведение ……………………………………. гр./с 

………………………..… 

 

Уважаема госпожо Директор, 

 

Заявявам, че детето ….………………………………………………………., записано в 

детска ясла/ целодневна детска градина няма да посещава детското заведение в продължение на 

…………….. дни, считано от ………………….. до………………..…., поради 

………………………………………………….. причини. 

 
 
 
 
 
 
Дата………………………                                           Заявител………………………. 
           / / 

  

 

 

 


