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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 57 
 

 

от проведено редовно заседание на Общински съвет - Исперих на 

24.01.2019 година 
 

Днес 24.01.2019 г. от 14.00 часа се проведено редовно заседание на  Общински 

съвет  Исперих.  

  

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

 

За участие в заседанието са се регистрирали до настоящия момент 25 общински 

съветници. Отсъстват общинските съветници Турхан Ибрям Сали Мехмед Айше Саар и 

Ахмед Ахмедов. Заседанието е насрочено  по реда на чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 

40, ал. 2 от Правилника за организацията и дейноста на Общински съвет Исперих. 

На редовното заседание присъства Кмета на Община Исперих г-н Бейсим Руфад, 

заместник кметовете  на Община Исперих г-жа Нехире Юмер и г-жа Айджан Бейтула и  

Секретаря на Община Исперих г-жа Севим Адем, кметове на кметства и директори на 

дирекции. 

 Имаме кворум за вземане на решения по дневния ред и откривам заседанието на 

Общински съвет Исперих. 

  

 Въпроси, мнения, предложения по предварително обявения проекто дневния ред 

имате ли колеги? 

 Няма. 

 

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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

29 25 25 0 0 

 

 

Общински съвет – Исперих прие следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
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1. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление  за 2018 год. 

 

2. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост  за 2019 год. 

 

3. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг – безлихвен заем за сметка на 

Централния бюджет по реда на чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси. 

 
4. 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 

 
5. Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2019 година, приходно-

разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г. 

 

6. Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на община 

Исперих. 

Относно: Приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Исперих 

през 2018г. 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление  за 2018 год. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Руфад Расим – Кмет на община Исперих. 

 Уважаеми общински съветници, 

 

В изпълнение на задълженията по чл.66а от Закона за общинската собственост, 

чл. 9, ал.3 от Наредба  №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на община Исперих, Кметът на общината ежегодно предоставя на 

Общинския съвет отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление. 

Предлагам на Вашето внимание Годишен отчет за състоянието, управлението и 

разпореждането с общинската собственост и резултатите от нейното управление през 

2018год. Отчетът съдържа информация за извършеното от Общинската администрация 
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по актуването и деактуването на общинските имоти, отдаване на общински недвижими 

имоти под наем и разпоредителни действия с общински имоти. Подробно са описани 

осъществените през отчетния период сделки и постъпилите в Общината приходи. 

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет-Исперих да вземе 

следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 

На основание чл.21, ал1, т.8, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за 

общинската собственост и съгласно чл. 9, ал.3 от Наредба  №27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ 

 1.Приема отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от 

нейното управление за 2018 год. по Приложение 1. 

 2.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането и. 

         Настоящото решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуален 

кодекс. 

 

Приложение 1 

 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ ЗА 2018 год.  

 

 В изпълнение на задълженията по чл.66а от Закона за общинската собственост, 

чл. 9, ал.3 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на община Исперих, Кметът на общината най- малко един път в 

годината предоставя на Общинския съвет отчет за състоянието на общинската 

собственост и резултати от нейното управление по видове и категории обекти. 

Настоящият отчет анализира управлението и разпореждането с общинско имущество 

при община Исперих за периода 01.01.2018 год. до 31.12.2018 год.   

Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 

2018год. бе приета с Решение № 453 по Протокол № 40 от 25.01.2018год.  и  

актуализирана с Решение №541 по Протокол №48 от 31.05.2018год.; с Решение №544 

по Протокол №48 от 31.05.2018год. на ОбС-Исперих; Решение № 566 по Протокол № 

50 от 30.07.2018год.; Решение № 568 по Протокол № 50 от 30.07.2018год.; Решение № 

594 по Протокол №53 от 11.10.2018год.; Решение № 595 по Протокол №53 от 

11.10.2018год. ; Решение № 599 по Протокол №55 от 29.11.2018год.  и Решение № 604 

по Протокол №55 от 29.11.2018год. 

 

Отчетът включва следните основни раздели: 

 

I. Състояние на общинската собственост – съставените актове за общинска 

собственост през 2018 год. са общо 231  броя, като: 

-актове за публична общинска собственост - 41 броя 
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- актове за частна общинска собственост – 190 броя  

  Броят на отписаните актове за общинска собственост през отчетния период са 

общо 23 броя, като имотите са отписани поради  отпаднала необходимостта те да са 

общинска собственост на основание извършени разпоредителни сделки, представени 

документи за собственост и др. 

 

II.Управление на недвижими имоти – публична общинска собственост.  
  

1. В изпълнение на Решение № 457 по Протокол № 40 от 25.01.2018год. на ОбС-

Исперих  е сключен Договор за безвъзмездно право на ползване  №114 от 09.03.2018 

год.  за предоставяне на 1 дка от поземлен имот №000114 с начин на трайно ползване 

нискостъблена гора в местност „Кулиш―  с.Йонково, община Исперих за устройване на 

пчелин. 

 

III.Управление и отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост. 

1.Безвъзмездно управление -  с Решение № 462 по Протокол № 42 от 22.02.2018год. 

на ОбС – Исперих са предоставени три помещения в гр.Исперих на Министерството на 

земеделието и храните за осъществяване на дейността на Общинска служба по 

земеделие – Исперих. 

 

2.Общински помещения, отдадени под наем – към 31.12.2018год. действащи са 

общо 36 броя договори за наем на помещения, от които 15 броя са договори за наем на 

павилиони на Общински пазар Исперих, а останалите 21 договора са за наем на 

помещения в града и селата.Постъпилите приходи от наеми на общински помещения са 

в размер на 136 901,34 лева.   

 

3.Общински терени и тротоарни площи, отдадени под наем – постъпилите приходи 

от тези наеми през отчетната година са в размер на 31 510,16 лева. Към м.декември 

2018год. действащите договори за общински терени  и тротоарни площи са 36 броя.   

 

4.Наем на общински жилища –   Към м.декември 2018год. действащите договори са 

24 броя,  като две общински жилища са свободни. Годишните приходи от този вид са в 

размер на 20 665,84 лева. 

 

6.Такси за ползване на  Общински пазар – постъпленията са в размер на 52 324 

лева.  

 

7.Такси от общински пазар за издаване на разрешения   в размер на 2 250 лева. 

 

 IV. Управление на земеделски имоти и дворни места - от наем земеделски земи 

и дворни места постъпленията през годината са в размер на  370 684.48 лева. 

 

 1. Отдаване под наем на дворни места - действащи през годината са общо 69 броя  

договори за наем на дворни места и общия годишен приход от тях е в размер на 

5 045,65 лева. 

 

2.Отдаване под наем на маломерни земеделски имоти –  През отчетната година при   

се сключиха договори за 34 броя имоти.  Постъпилите приходи са в размер на 4 115,50 

лева. 

  

3.Отдаване под наем на пасища, мери – с Решение № 467 по Протокол № 42 от 

22.02.2018г. на ОбС – Исперих се определиха условията за отдаване под наем на 
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общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери като през отчетната година 

действащи са 45 броя договори за наем и общият размер на приходите, постъпили по 

тези договори през годината  са в размер на 51 011 лева.  

  

 4.Отдаване под наем на общински пътища – За селскостопанската 2017/2018 год. 

въз основа на списък  от Областна Дирекция „Земеделие― – Разград и Решение № 

438/21.12.2017год. на ОбС – Исперих  през 2018год. са сключени 63 броя договори за 

1007 дка. Постъпилите наеми са в размер на 48 790,05 лева. 

 

5.Отдаване под наем на земеделски земи- действащите през 2018год. договори за 

тези земи са 91 броя тригодишни договори, 125 броя петгодишни договори, 1 брой 

седемгодишен договор и 12 броя десетгодишен или общ брой на договорите е 229. 

Общият размер на приходите е в размер на 261 722.28 лева. 

 

V.Управление на общинския горски фонд. – с Решение № 463 по Протокол №42 

от 22.02.2018год. на ОбС Исперих се определиха условията за провеждане на тръжна 

процедура за ползване на маркирана дървесина от общински гори по обекти, като 

същите приключиха както следва: 

-За обект №1 се сключи договор №206 от  20.06.2018г.   на стойност 52 946 лева без 

ДДС. 

 

-За обект №2 се сключи договор № 300 от 23.08.2018г.  на стойност 49 170 лева без 

ДДС. 

-За обект №3 се сключи договор № 178 от 04.06.2018г.    на стойност 136 023 лева 

без ДДС. 

Общият размер на очакваните приходи от управлението на общинския горски 

фонд е в размер на 238 139 лева. Постъпленията се реализират през различните 

месеци в зависимост от извършената сеч. От сключените договори през 2017г. и 

2018г. през отчетната година са постъпили 280 489,26 лева. 

 

VI.Разпореждане с имоти и вещи – частна общинска собственост. 

В изпълнение на Решения на Общински съвет  Исперих през отчетната 2018год. са 

реализирани следните разпоредителни сделки: 

 1.Продажба на застроен поземлен имот XIV-2708, квартал 208 отреден  за 

жилищно застрояване с площ 453 кв.м с местонахождение гр.Исперих, кв. „Запад― по 

регулационния план на гр.Исперих на собственика на сградата в имота. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 336 лева без ДДС. 

 2.Продажба на два броя сгради с начин на трайно ползване трансформаторни 

постове с обща площ 18 кв.м с местонахождение гр.Исперих, местност „Юсек юстю― 

по плана на гр.Исперих на „Енерго-про Мрежи― АД. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 106 лева . 

3.Продажба на 177/637 идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел 

VII-317,квартал 40 с местонахождение с.Йонково,ул. „Осъм―№1 на собственика са 

останалите идеални части от имота. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 409 лева без ДДС. 

4. Продажба на застроен поземлен имот №37010.90.123 с начин на трайно 

ползване ниско застрояване с площ 1155 кв.м с местонахождение с.Китанчево, ул. 

„Иван Вазов― №3 по кадастралната карта на селото на собственика на сградата в имота. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 4 320,90 лева без ДДС. 

 5.Продажба на 36/962 кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към 

парцел  I-444, квартал 31 с местонахождение с.Подайва, ул.―Васил Тинчев― №7 по 

регулационния план на селото на собственика са останалите идеални части от имота. 
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Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 147,10 лева без ДДС. 

6. Продажба на застроен поземлен имот XII -62, квартал 11 отреден  за жилищно 

застрояване с площ 653 кв.м с местонахождение с.Средоселци, ул.―Светлина― №28 по 

регулационния план на селото на собствениците на сградата в имота. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 488,80 лева без ДДС. 

 7.Продажба на незастроен поземлен имот II-175, квартал 20 с начин на трайно 

ползване за жилищно застрояване с площ 540 кв.м с местонахождение с.Бърдоква, ул. 

„Пирин― № 4 по регулационния план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 223,00 лева без ДДС. 

8.Продажба на незастроен поземлен имот XIV, квартал 52 отреден за жилищно 

застрояване с площ 608 кв.м с местонахождение с.Подайва, ул. „Драва― № 27 по 

регулационния план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 274,50 лева без ДДС. 

 9.Продажба на незастроен поземлен имот XV, квартал 52 отреден за жилищно 

застрояване с площ 612 кв.м с местонахождение с.Подайва, ул. „Драва― № 25б по 

регулационния план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 289,50 лева без ДДС. 

10.Продажба на моторно превозно средство Шевролет Каптива. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 5 524,40 лева. 

11.Продажба на незастроен поземлен имот №46913.120.505 с начин на трайно 

ползване ниско застрояване с площ 3 359 кв.м с местонахождение с.Малък Поровец, ул. 

„Арда―   по кадастралната карта на селото. 

 Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 7 205,00 лева без ДДС. 

12.Продажба на незастроен поземлен имот №46913.120.416 с начин на трайно 

ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 3 871 кв.м с местонахождение 

с.Малък Поровец, ул. „Христо Ботев―   по кадастралната карта на селото. 

 Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 8 303,00 лева без ДДС. 

13. Продажба на застроен поземлен имот №32874.201.20 с начин на трайно 

ползване складова база с площ 5 368 кв.м с местонахождение гр.Исперих, ул. 

„Четвърта― по кадастралната карта на града на собственика на сградата в имота. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 30 114,00 лева без ДДС. 

14. Продажба на незастроен поземлен имот №03472.40.343 с начин на трайно 

ползване за друг обществен обект, комплекс с площ 400 кв.м с местонахождение 

с.Белинци, ул. „Васил Левски― по кадастралната карта на с.Белинци. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 6 120,00 лева без ДДС. 

 15. Продажба на незастроен поземлен имот №46913.120.386 с начин на трайно 

ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 1 150 кв.м с местонахождение 

с.Малък Поровец, ул. „Осогово― по кадастралната карта на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 399,10 лева без ДДС. 

16. Продажба на незастроен поземлен имот №46913.120.1с начин на трайно 

ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 921 кв.м с местонахождение 

с.Малък Поровец, ул. „Осогово― по кадастралната карта на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 923,00 лева без ДДС. 

17. Отстъпено право на строеж за построяване на масивна едноетажна нежилищна 

сграда с площ 100,00 кв.м в УПИ I-2859, квартал 82 в гр.Исперих. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 25 250,00 лева без ДДС. 

18.Продажба на застроен поземлен имот №15953.65.178 с начин на трайно 

ползване ниско застрояване с площ 953 кв.м и сгради с местонахождение с.Голям 

Поровец, ул. „Панайот Банков― №39 по регулационния план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 7 058,80 лева без ДДС. 

19.Продажба на застроен поземлен имот №03472.40.328 с начин на трайно 

ползване ниско застрояване с площ 339 кв.м и сгради с местонахождение с.Белинци, ул. 
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„Кирил и Методий― №13по регулационния план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 751,00 лева без ДДС. 

20.Продажба на 1584,71/3147,38 кв.м идеални части от УПИ I, квартал 15  с 

местонахождение с.Яким Груево, ул. „Иван Вазов― №40 по регулационния план на 

селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 3 926,00 лева без ДДС. 

21. Продажба на 1562,67/3147,38 кв.м идеални части от УПИ I, квартал 15  с 

местонахождение с.Яким Груево, ул. „Иван Вазов― №40 по регулационния план на 

селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 3 872,00 лева без ДДС. 

22.Продажба на урегулиран поземлен имот IX-466, квартал 52 и сгради   с начин на 

трайно ползване За жилищно застрояване  с площ  1 050 кв.м с местонахождение 

с.Лудогорци, ул. „Витоша―  №7 по регулационния план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 250,40  лева без ДДС. 

23.Учредяване право на пристрояване в УПИ ХХVI-979, квартал 90 по 

регулационния план на гр.Исперих. 

 Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 406,00  лева без ДДС. 

 

 Общият размер на приходите от продажби на общински активи през отчетната 

година е в размер 123 697,50 лева 

VII.Имоти, предоставени за безвъзмездно право на ползване. 

  

1.За поземлен имот №56945.10.93 и поземлен имот №56945.10.102 в с.Подайва е 

учредено безвъзмездно право на ползване . 

Сключен е договор за безвъзмездно право на ползване № 337 от 30.10.2018год. 

 

VIII.Общински обекти, предоставени на концесия.- на концесия е отдаден само 

един водоем  в гр. Исперих, като годишния наем е в размер на 2 760 лева. 

 

Заключение: 

Рекапитулацията за приходите от управлението и разпореждането с общинско 

имущество на община Исперих през 2018год. е както следва: 

 

-Наеми и такси в размер на  243 651,34 лева 

 

-Приходи от продажби  в размер на  123 697,50 лева  

-Приходи от продажба на дървесина в размер на 280 489,26 лева. 

 -Наеми от земи в размер на 370 684.48 лева   

-Наем от концесии в размер на 2 760 лева 

 

Общ размер на приходите- 897 708,77 лева 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, становището на председателя на постояната  комисия по „ Финанси и 

бюджет―. 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 
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Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет‖ проведено на 21.01.2019 г. от 10.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

6 6 6 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. 

Докладната записка е разгледана  от всички постояни комисии. 

 Заповядайте г-н Хюсеин да докладвате становището на Вашата комисия. 

 

 Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие» 

На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ‖ проведено на 

21.01.2019 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

7 4 4 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-жо Митева. 

 

Росица Митева – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ‖ проведено на 21.01.2019 г. от 

14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

7 5 5 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

Гюнел Мюсреф – председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване» 

На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване ‖ проведено на 

21.01.2019 г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

6 4 4 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-жо Димитрова. 

 

Екатерина Димитрова – председател на ПК по «Образование, култура, 

спорт и туризъм» 

На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм‖ проведено на 

21.01.2019 г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

6 5 5 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 Нурула. 

 

Хамди Нурула– председател на ПК по «ПУКИ» 

На заседание ПК по „ ПУКИ‖ проведено на 21.01.2019 г. от 15.00 часа, след  

разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

5 3 3 0 0 

 

 Становището на комисията е докладната да се внесе за разглеждане  на 

заседание на Общински съвет Исперих. 
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Имате ли въпроси, предложения по проекта за решения. 

Заповядайте г-н Фераим. 

 

Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група 

на ДПС. 

Уважаеми г-н Председател, 

Уважаеми г-н Кмет, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Не съм съгласен с изпълнението на годишния отчет за състоянието на 

общинската собственост и резултатите от нейното управление  за 2018 год. 

Във връзка с Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на община Исперих, чл.1, ал.3 -  Общинският съвет определя 

имотите на територията на общината, извън имотите по чл. 12, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, които се предоставят за управление на съответните кметове 

на райони и на кметства. При продажба или отдаване под наем на имотите, 

предоставени за управление на кметовете на райони или на кметства, не по-малко от 30 

на сто от средствата, придобити от продажбата или от отдаването под наем, се 

превеждат по сметка на района или на кметството по местонахождението на съответния 

имот и се използват за изпълнение на дейности от местно значение, определени от 

общинския съвет. Тази част от Наредба № 27 не се изпълнява и това е едно неуважение 

към кметовете по населени места в община Исперих. 

Това е причината да гласувам против годишния отчет за състоянието на 

общинската собственост и резултатите от нейното управление  за 2018 год. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Благодаря г-н Фераим. 

Други желаещи да вземат отношение по докладната записка и проекта за 

решение. 

Няма. 

Преминаваме към гласуване, което е поименнно. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 24.01.2019 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Бейсим Руфад Расим – Кмет на община Исперих. 

Относно: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление  за 2018 год. 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за‖       „ против‖      „въздържал се‖ 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР     

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ     

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД  Против  П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН  Против  П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ  Против   П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН  Против   П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ  Против   П  
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11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД  Против   П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ   Въздържал се П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД      

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ      

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ  против  П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     П  

  

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

29 25 17 7 1 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 619 

 

На основание чл.21, ал1, т.8, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за 

общинската собственост и съгласно чл. 9, ал.3 от Наредба  №27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ 

 1.Приема отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от 

нейното управление за 2018 год. по Приложение 1. 

 2.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането и. 

         Настоящото решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административно процесуален 

кодекс. 
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ ЗА 2018 год.  

 

 В изпълнение на задълженията по чл.66а от Закона за общинската собственост, 

чл. 9, ал.3 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на община Исперих, Кметът на общината най- малко един път в 

годината предоставя на Общинския съвет отчет за състоянието на общинската 

собственост и резултати от нейното управление по видове и категории обекти. 

Настоящият отчет анализира управлението и разпореждането с общинско имущество 

при община Исперих за периода 01.01.2018 год. до 31.12.2018 год.   

Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 

2018год. бе приета с Решение № 453 по Протокол № 40 от 25.01.2018год.  и  

актуализирана с Решение №541 по Протокол №48 от 31.05.2018год.; с Решение №544 

по Протокол №48 от 31.05.2018год. на ОбС-Исперих; Решение № 566 по Протокол № 

50 от 30.07.2018год.; Решение № 568 по Протокол № 50 от 30.07.2018год.; Решение № 

594 по Протокол №53 от 11.10.2018год.; Решение № 595 по Протокол №53 от 

11.10.2018год. ; Решение № 599 по Протокол №55 от 29.11.2018год.  и Решение № 604 

по Протокол №55 от 29.11.2018год. 

 

Отчетът включва следните основни раздели: 

 

II. Състояние на общинската собственост – съставените актове за общинска 

собственост през 2018 год. са общо 231  броя, като: 

-актове за публична общинска собственост - 41 броя 

- актове за частна общинска собственост – 190 броя  

  Броят на отписаните актове за общинска собственост през отчетния период са 

общо 23 броя, като имотите са отписани поради  отпаднала необходимостта те да са 

общинска собственост на основание извършени разпоредителни сделки, представени 

документи за собственост и др. 

 

II.Управление на недвижими имоти – публична общинска собственост.  
  

1. В изпълнение на Решение № 457 по Протокол № 40 от 25.01.2018год. на ОбС-

Исперих  е сключен Договор за безвъзмездно право на ползване  №114 от 09.03.2018 

год.  за предоставяне на 1 дка от поземлен имот №000114 с начин на трайно ползване 

нискостъблена гора в местност „Кулиш―  с.Йонково, община Исперих за устройване на 

пчелин. 

 

III.Управление и отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост. 

1.Безвъзмездно управление -  с Решение № 462 по Протокол № 42 от 22.02.2018год. 

на ОбС – Исперих са предоставени три помещения в гр.Исперих на Министерството на 

земеделието и храните за осъществяване на дейността на Общинска служба по 

земеделие – Исперих. 

 

2.Общински помещения, отдадени под наем – към 31.12.2018год. действащи са 

общо 36 броя договори за наем на помещения, от които 15 броя са договори за наем на 

павилиони на Общински пазар Исперих, а останалите 21 договора са за наем на 

помещения в града и селата.Постъпилите приходи от наеми на общински помещения са 

в размер на 136 901,34 лева.   
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3.Общински терени и тротоарни площи, отдадени под наем – постъпилите приходи 

от тези наеми през отчетната година са в размер на 31 510,16 лева. Към м.декември 

2018год. действащите договори за общински терени  и тротоарни площи са 36 броя.   

 

4.Наем на общински жилища –   Към м.декември 2018год. действащите договори са 

24 броя,  като две общински жилища са свободни. Годишните приходи от този вид са в 

размер на 20 665,84 лева. 

 

6.Такси за ползване на  Общински пазар – постъпленията са в размер на 52 324 

лева.  

 

7.Такси от общински пазар за издаване на разрешения   в размер на 2 250 лева. 

 

 IV. Управление на земеделски имоти и дворни места - от наем земеделски земи 

и дворни места постъпленията през годината са в размер на  370 684.48 лева. 

 

 1. Отдаване под наем на дворни места - действащи през годината са общо 69 броя  

договори за наем на дворни места и общия годишен приход от тях е в размер на 

5 045,65 лева. 

 

2.Отдаване под наем на маломерни земеделски имоти –  През отчетната година при   

се сключиха договори за 34 броя имоти.  Постъпилите приходи са в размер на 4 115,50 

лева. 

  

3.Отдаване под наем на пасища, мери – с Решение № 467 по Протокол № 42 от 

22.02.2018г. на ОбС – Исперих се определиха условията за отдаване под наем на 

общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери като през отчетната година 

действащи са 45 броя договори за наем и общият размер на приходите, постъпили по 

тези договори през годината  са в размер на 51 011 лева.  

  

 4.Отдаване под наем на общински пътища – За селскостопанската 2017/2018 год. 

въз основа на списък  от Областна Дирекция „Земеделие― – Разград и Решение № 

438/21.12.2017год. на ОбС – Исперих  през 2018год. са сключени 63 броя договори за 

1007 дка. Постъпилите наеми са в размер на 48 790,05 лева. 

 

5.Отдаване под наем на земеделски земи- действащите през 2018год. договори за 

тези земи са 91 броя тригодишни договори, 125 броя петгодишни договори, 1 брой 

седемгодишен договор и 12 броя десетгодишен или общ брой на договорите е 229. 

Общият размер на приходите е в размер на 261 722.28 лева. 

 

V.Управление на общинския горски фонд. – с Решение № 463 по Протокол №42 

от 22.02.2018год. на ОбС Исперих се определиха условията за провеждане на тръжна 

процедура за ползване на маркирана дървесина от общински гори по обекти, като 

същите приключиха както следва: 

-За обект №1 се сключи договор №206 от  20.06.2018г.   на стойност 52 946 лева без 

ДДС. 

 

-За обект №2 се сключи договор № 300 от 23.08.2018г.  на стойност 49 170 лева без 

ДДС. 

-За обект №3 се сключи договор № 178 от 04.06.2018г.    на стойност 136 023 лева 

без ДДС. 

Общият размер на очакваните приходи от управлението на общинския горски 
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фонд е в размер на 238 139 лева. Постъпленията се реализират през различните 

месеци в зависимост от извършената сеч. От сключените договори през 2017г. и 

2018г. през отчетната година са постъпили 280 489,26 лева. 

 

VI.Разпореждане с имоти и вещи – частна общинска собственост. 

В изпълнение на Решения на Общински съвет  Исперих през отчетната 2018год. са 

реализирани следните разпоредителни сделки: 

 1.Продажба на застроен поземлен имот XIV-2708, квартал 208 отреден  за 

жилищно застрояване с площ 453 кв.м с местонахождение гр.Исперих, кв. „Запад― по 

регулационния план на гр.Исперих на собственика на сградата в имота. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 336 лева без ДДС. 

 2.Продажба на два броя сгради с начин на трайно ползване трансформаторни 

постове с обща площ 18 кв.м с местонахождение гр.Исперих, местност „Юсек юстю― 

по плана на гр.Исперих на „Енерго-про Мрежи― АД. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 106 лева . 

3.Продажба на 177/637 идеални части от улична регулация, предаваеми към парцел 

VII-317,квартал 40 с местонахождение с.Йонково,ул. „Осъм―№1 на собственика са 

останалите идеални части от имота. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 409 лева без ДДС. 

4. Продажба на застроен поземлен имот №37010.90.123 с начин на трайно 

ползване ниско застрояване с площ 1155 кв.м с местонахождение с.Китанчево, ул. 

„Иван Вазов― №3 по кадастралната карта на селото на собственика на сградата в имота. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 4 320,90 лева без ДДС. 

 5.Продажба на 36/962 кв.м идеални части от улична регулация, предаваеми към 

парцел  I-444, квартал 31 с местонахождение с.Подайва, ул.―Васил Тинчев― №7 по 

регулационния план на селото на собственика са останалите идеални части от имота. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 147,10 лева без ДДС. 

6. Продажба на застроен поземлен имот XII -62, квартал 11 отреден  за жилищно 

застрояване с площ 653 кв.м с местонахождение с.Средоселци, ул.―Светлина― №28 по 

регулационния план на селото на собствениците на сградата в имота. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 488,80 лева без ДДС. 

 7.Продажба на незастроен поземлен имот II-175, квартал 20 с начин на трайно 

ползване за жилищно застрояване с площ 540 кв.м с местонахождение с.Бърдоква, ул. 

„Пирин― № 4 по регулационния план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 223,00 лева без ДДС. 

8.Продажба на незастроен поземлен имот XIV, квартал 52 отреден за жилищно 

застрояване с площ 608 кв.м с местонахождение с.Подайва, ул. „Драва― № 27 по 

регулационния план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 274,50 лева без ДДС. 

 9.Продажба на незастроен поземлен имот XV, квартал 52 отреден за жилищно 

застрояване с площ 612 кв.м с местонахождение с.Подайва, ул. „Драва― № 25б по 

регулационния план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 289,50 лева без ДДС. 

10.Продажба на моторно превозно средство Шевролет Каптива. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 5 524,40 лева. 

11.Продажба на незастроен поземлен имот №46913.120.505 с начин на трайно 

ползване ниско застрояване с площ 3 359 кв.м с местонахождение с.Малък Поровец, ул. 

„Арда―   по кадастралната карта на селото. 

 Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 7 205,00 лева без ДДС. 

12.Продажба на незастроен поземлен имот №46913.120.416 с начин на трайно 

ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 3 871 кв.м с местонахождение 

с.Малък Поровец, ул. „Христо Ботев―   по кадастралната карта на селото. 
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 Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 8 303,00 лева без ДДС. 

13. Продажба на застроен поземлен имот №32874.201.20 с начин на трайно 

ползване складова база с площ 5 368 кв.м с местонахождение гр.Исперих, ул. 

„Четвърта― по кадастралната карта на града на собственика на сградата в имота. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 30 114,00 лева без ДДС. 

14. Продажба на незастроен поземлен имот №03472.40.343 с начин на трайно 

ползване за друг обществен обект, комплекс с площ 400 кв.м с местонахождение 

с.Белинци, ул. „Васил Левски― по кадастралната карта на с.Белинци. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 6 120,00 лева без ДДС. 

 15. Продажба на незастроен поземлен имот №46913.120.386 с начин на трайно 

ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 1 150 кв.м с местонахождение 

с.Малък Поровец, ул. „Осогово― по кадастралната карта на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 399,10 лева без ДДС. 

16. Продажба на незастроен поземлен имот №46913.120.1с начин на трайно 

ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 921 кв.м с местонахождение 

с.Малък Поровец, ул. „Осогово― по кадастралната карта на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 923,00 лева без ДДС. 

17. Отстъпено право на строеж за построяване на масивна едноетажна нежилищна 

сграда с площ 100,00 кв.м в УПИ I-2859, квартал 82 в гр.Исперих. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 25 250,00 лева без ДДС. 

18.Продажба на застроен поземлен имот №15953.65.178 с начин на трайно 

ползване ниско застрояване с площ 953 кв.м и сгради с местонахождение с.Голям 

Поровец, ул. „Панайот Банков― №39 по регулационния план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 7 058,80 лева без ДДС. 

19.Продажба на застроен поземлен имот №03472.40.328 с начин на трайно 

ползване ниско застрояване с площ 339 кв.м и сгради с местонахождение с.Белинци, ул. 

„Кирил и Методий― №13по регулационния план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 751,00 лева без ДДС. 

20.Продажба на 1584,71/3147,38 кв.м идеални части от УПИ I, квартал 15  с 

местонахождение с.Яким Груево, ул. „Иван Вазов― №40 по регулационния план на 

селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 3 926,00 лева без ДДС. 

21. Продажба на 1562,67/3147,38 кв.м идеални части от УПИ I, квартал 15  с 

местонахождение с.Яким Груево, ул. „Иван Вазов― №40 по регулационния план на 

селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 3 872,00 лева без ДДС. 

22.Продажба на урегулиран поземлен имот IX-466, квартал 52 и сгради   с начин на 

трайно ползване За жилищно застрояване  с площ  1 050 кв.м с местонахождение 

с.Лудогорци, ул. „Витоша―  №7 по регулационния план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 250,40  лева без ДДС. 

23.Учредяване право на пристрояване в УПИ ХХVI-979, квартал 90 по 

регулационния план на гр.Исперих. 

 Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 406,00  лева без ДДС. 

 

 Общият размер на приходите от продажби на общински активи през отчетната 

година е в размер 123 697,50 лева 

VII.Имоти, предоставени за безвъзмездно право на ползване. 

  

1.За поземлен имот №56945.10.93 и поземлен имот №56945.10.102 в с.Подайва е 

учредено безвъзмездно право на ползване . 

Сключен е договор за безвъзмездно право на ползване № 337 от 30.10.2018год. 
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VIII.Общински обекти, предоставени на концесия.- на концесия е отдаден само 

един водоем  в гр. Исперих, като годишния наем е в размер на 2 760 лева. 

 

Заключение: 

Рекапитулацията за приходите от управлението и разпореждането с общинско 

имущество на община Исперих през 2018год. е както следва: 

 

-Наеми и такси в размер на  243 651,34 лева 

 

-Приходи от продажби  в размер на  123 697,50 лева  

-Приходи от продажба на дървесина в размер на 280 489,26 лева. 

 -Наеми от земи в размер на 370 684.48 лева   

-Наем от концесии в размер на 2 760 лева 

 

Общ размер на приходите- 897 708,77 лева  

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост  за 2019 год. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

С нормата на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общинския съвет е 

длъжен в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост да 

приеме годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост, по предложение на кмета на общината. 

Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за 

съответната година  и може да бъде актуализирана през годината, като при 

необходимост се извършва и актуализация и на бюджета. 

  

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Исперих да приеме 

следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 

от Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 от Наредба № 27 на ОбС  Исперих     
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

 1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2019 година. 

 2.Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост за 2019 година да бъде публикувана на интернет  страницата на Община 

Исперих. 

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

  Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок пред 

Административен съд Разград по реда на  АПК. 

 

ПРОЕКТ  ! 

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ  ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ ПРЕЗ 2019 година 

 

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящата програма на Община Исперих за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост през 2019 год. включва: 

 1.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за    

продажба.  В този раздел са включени следните видове имоти: 

 - дворни места с построени в тях нежилищни сгради; 

 - незастроени дворни места; 

 - ликвидиране на съсобственост; 

 - застроени дворни места; 

 - сгради; 

 -продажба на стояща дървесина на корен. 

   

 2.Описание на имотите, които общината има намерение да учреди вещни права – 

в този раздел е включен един имот, върху които да се учреди отстъпено право на 

строеж. 

  3.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем и очакваните приходи. 

 

 ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ 

ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА 
 

I.Продажба на дворни мяста с построените в тях нежилищни  сгради  на 

стойност  559 809  лева. 

 

      1. Поземлен имот с идентификатор 10135.2517.5049 с площ 5 038 кв.м, ведно с 

построената в имота сграда със застроена площ 265 кв.м по кадастралната карта на 

гр.Варна, СО Манастирски рид, Бялата чешма  при прогнозна продажна цена в размер 

на 360 000 лева.   

      2.Застроен поземлен имот ХV-272, квартал 32 с площ 5 595 кв.м, ведно с 

построената в имота сграда  в с.Благоево при продажна цена в размер на 30 000 лева.  

3.Поземлен имот II-1978, квартал 56 отреден за Обществено застрояване с 
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площ 1,189 дка, ведно с построената в имота самостоятелна масивна пететажна сграда, 

отредена за Социални услуги с площ 516 кв.м по регулационния план на гр. Исперих 

при прогнозна продажна цена в размер на 169 809 лева. 

  

II.Продажба на незастроени дворни места на обща стойност 45 120 лева. 

 

 1. Поземлен имот III-887, кв.82 по регулационния план на с.Малко Йонково с 

площ 1734 кв. м при продажна цена в размер на 3 700 лева. 

 2. Поземлен имот № 61875.33.459 по кадастралната карта на с.Райнино с площ 

720 кв.м при продажна цена в размер на 1 730 лева.   

3.Поземлен имот № 61875.33.460 по кадастралната карта на с.Райнино с площ 

509 кв.м при продажна цена в размер на 1 230 лева.   

4.Поземлен имот № 61875.33.521 по кадастралната карта на с.Райнино с площ 

924 кв.м при продажна цена в размер на 2 060 лева.   

5.Поземлен имот I-1, кв.1 по регулационния план на с.Бърдоква  с площ 3017 кв. 

м при продажна цена в размер на 6 300 лева. 

6.Поземлен имот II-2, кв.1 по регулационния план на с.Бърдоква  с площ 2 030 

кв. м при продажна цена в размер на 4 200 лева. 

 7.Поземлен имот II, кв.60 по регулационния план на с.Лъвино  с площ 319 кв. м 

при продажна цена в размер на 1 200 лева. 

8.Поземлен имот VIII-105, кв.6 по регулационния план на с.Лъвино  с площ 1250 

кв. м при продажна цена в размер на 4 700 лева. 

9.Поземлен имот IX-105, кв.6 по регулационния план на с.Лъвино  с площ 1 292 

кв. м при продажна цена в размер на 4 800 лева. 

10.Поземлен имот VI-104, кв.6 по регулационния план на с.Лъвино  с площ 1001 

кв. м при продажна цена в размер на 3 800 лева. 

11. Поземлен имот № 46913.120.53 по кадастралната карта на с.Малък Поровец с 

площ 1003 кв.м при продажна цена в размер на 2 200 лева. 

12.Поземлен имот V-415, кв.50 по регулационния план на с.Драгомъж  с площ 

3363,41 кв. м при продажна цена в размер на 7 000 лева. 

13.Поземлен имот III-414, кв.66 по регулационния план на с.Драгомъж  с площ 

1050,00 кв. м при продажна цена в размер на 2 200 лева. 

  

ІІІ.Ликвидиране на съсобственост с обща  стойност  510  лева.  

  
 1.Продажба на 19/1756 идеални части от УПИ XII в квартал 36 по 

регулационния план на с.Йонково при цена в размер на 60 лева. 

2.Продажба на 136/1424 идеални части от УПИ I в квартал 36 по регулационния 

план на с.Йонково при цена в размер на 450 лева. 

 

ІV . Продажба на застроени дворни места с ОПС или законно построена в 

имота  сграда на обща стойност  14 400  лева. 

 

 1.Поземлен имот IX-1427 в квартал 147 по регулационния план на гр.Исперих с 

площ 637 кв.м  при продажна цена в размер на 3 700 лева. 

 2.Поземлен имот XXVIII-1361 в квартал 139  по регулационния план на 

гр.Исперих, отреден за Жилищно застрояване с площ 762 кв.м при продажна цена в 

размер на 5 000 лева.   

3.Поземлен имот V-126 в квартал 17 по регулационния план на с.Печеница с 

площ 1 125 кв.м  при продажна цена в размер на 2 400 лева. 

4. Поземлен имот № 61875.33.737 по кадастралната карта на с.Райнино с площ  

1 548 кв.м при продажна цена в размер на 3 300 лева. 
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          V.  Продажба на сгради на стойност 53 000  лева . 

 

    1.Масивна едноетажна сграда №03472.30.27.1 с начин на трайно предназначение 

Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта на с.Белинци със застроена площ 

89 кв.м при продажна цена в размер на 3 000 лева.  

     2.Четвърти етаж от административна четириетажна сграда със застроена площ 

371,20 кв.м, построен в УПИ I, квартал 82 по регулационния план на гр.Исперих при 

продажна цена в размер на 50 000  лева.   

 

        

VI.Продажба на стояща дървесина на корен от общински гори   на обща 

стойност  300 000 лева.  

 

 ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНИ ПРАВА 

 

I.Имот, върху които да се учреди безвъзмездно право на строеж.   

 

1.Отстъпено право на строеж в поземлен имот №10015.111.135 по кадастралната 

карта на с.Вазово за построяване на едноетажна нежилищна  сграда със застроена площ 

300 кв.м 

    

 Общо приходи от продажби -  972 839 лева 

 

 ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД  НАЕМ И 

ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ 

 

 1. Отдаване под наем на помещения – 140 000 лева. 

 2.Отдаване под наем на общински терени – 29 000 лева. 

 3. Отдаване под наем на тротоарни площи  - 5 000 лева. 

 4.Очаквани приходи от отдаване под наем на дворни места–  през 2019год. 

общият брой на тази група договорите за наем се очаква да бъде 70 броя, като 

приходите от тях ще бъдат в размер на  5 500 лева. 

 5.Отдаване под наем на жилища -  действащите договори за наем на общински 

жилища през 2019год. се очакват да бъдат 24 броя, като приходите от тях ще бъдат в 

размер на  22 000 лева. 

 6.Приходи от наем на земя: 

6.1.Очакваните приходи от наем на пасища, мери са в размер на 70 000 лева.  

6.2.Очакваните приходи за отдаване под наем на полски пътища са в размер на 

48 000 лева. 

6.3.Очакваните приходи от отдаване под наем  и аренда на общински земеделски 

земи е в размер 250 000 лева. 

7. Приходи от отдаване на обекти на концесия – 2 760лева. 

8. Приходи от такси Общински пазар и такси за издаване на разрешения – 52 000 

лева. 

  

 Общо приходи от наем – 624 260 лева 

     
 ОБЩО ПРИХОДИ – 1 597 099  лева 
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 2.Необходими разходи - за технически дейности  в размер на  4 000 лева и 

публикуване на обяви в размер на   6 000 лева 

  

ОБЩО РАЗХОДИ – 10 000 лева 

 

Настоящата годишна програма се приема на основание чл. 8, ал. 9, ал. 10 от 

Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 от Наредба № 27 на ОбС – Исперих.   

По своята същност тя е отворен документ и може да се променя и допълва през 

годината. 

Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост в 

община Исперих през 2019год. е публикувана на интернет страницата на община 

Исперих, обсъдена и приета от Общински съвет – Исперих по предложение на Кмета на 

община Исперих с Решение …….……………….2019год. на ОбС – Исперих.   

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, становището на председателя на постояната  комисия. 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет‖ проведено на 21.01.2019 г. от 10.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

6 6 6 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. 

Докладната записка е разгледана  от всички постояни комисии. 

 Заповядайте г-н Хюсеин да докладвате становището на Вашата комисия. 

 

 Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие» 

На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ‖ проведено на 

21.01.2019 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

7 4 4 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-жо Митева. 
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Росица Митева – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ‖ проведено на 21.01.2019 г. от 

14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

7 5 5 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 Мюсреф. 

 

Гюнел Мюсреф – председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване» 

На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване ‖ проведено на 

21.01.2019 г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

6 4 4 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-жо Димитрова. 

 

Екатерина Димитрова – председател на ПК по «Образование, култура, 

спорт и туризъм» 

На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм‖ проведено на 

21.01.2019 г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

6 5 5 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 Нурула. 

 

Хамди Нурула– председател на ПК по «ПУКИ» 

На заседание ПК по „ ПУКИ‖ проведено на 21.01.2019 г. от 15.00 часа, след  

разглеждането на докладната записка. 
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        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

5 3 3 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. 

Преминаваме към обсъждане на докладната записка и проекта за решение. 

Има ли желаещи да вземат отношение. 

Няма. 

Моля, колеги да преминем към гласуване. 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 24.01.2019 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

 Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост  за 2019 год. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за‖       „ против‖      „въздържал се‖ 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР     

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ     

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД  Против  П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН   Въздържал се П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ  Против   П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН  Против   П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ   Въздържал се П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД  Против   П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ   Въздържал се П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД      

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ      
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27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ   Въздържал се П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     П  

  

        Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

29 25 17 4 4 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 620 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 

от Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 от Наредба № 27 на ОбС  Исперих     

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

 1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2019 година. 

 2.Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост за 2019 година да бъде публикувана на интернет  страницата на Община 

Исперих. 

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

  Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок пред 

Административен съд Разград по реда на  АПК. 

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ  ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ ПРЕЗ 2019 година 

 

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящата програма на Община Исперих за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост през 2019 год. включва: 

 1.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за    

продажба.  В този раздел са включени следните видове имоти: 

 - дворни места с построени в тях нежилищни сгради; 

 - незастроени дворни места; 

 - ликвидиране на съсобственост; 

 - застроени дворни места; 

 - сгради; 

 -продажба на стояща дървесина на корен. 

   

 2.Описание на имотите, които общината има намерение да учреди вещни права – 

в този раздел е включен един имот, върху които да се учреди отстъпено право на 

строеж. 
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  3.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем и очакваните приходи. 

 

 ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ 

ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА 
 

I.Продажба на дворни мяста с построените в тях нежилищни  сгради  на 

стойност  559 809  лева. 

 

      1. Поземлен имот с идентификатор 10135.2517.5049 с площ 5 038 кв.м, ведно с 

построената в имота сграда със застроена площ 265 кв.м по кадастралната карта на 

гр.Варна, СО Манастирски рид, Бялата чешма  при прогнозна продажна цена в размер 

на 360 000 лева.   

      2.Застроен поземлен имот ХV-272, квартал 32 с площ 5 595 кв.м, ведно с 

построената в имота сграда  в с.Благоево при продажна цена в размер на 30 000 лева.  

3.Поземлен имот II-1978, квартал 56 отреден за Обществено застрояване с 

площ 1,189 дка, ведно с построената в имота самостоятелна масивна пететажна сграда, 

отредена за Социални услуги с площ 516 кв.м по регулационния план на гр. Исперих 

при прогнозна продажна цена в размер на 169 809 лева. 

  

II.Продажба на незастроени дворни места на обща стойност 45 120 лева. 

 

 1. Поземлен имот III-887, кв.82 по регулационния план на с.Малко Йонково с 

площ 1734 кв. м при продажна цена в размер на 3 700 лева. 

 2. Поземлен имот № 61875.33.459 по кадастралната карта на с.Райнино с площ 

720 кв.м при продажна цена в размер на 1 730 лева.   

3.Поземлен имот № 61875.33.460 по кадастралната карта на с.Райнино с площ 

509 кв.м при продажна цена в размер на 1 230 лева.   

4.Поземлен имот № 61875.33.521 по кадастралната карта на с.Райнино с площ 

924 кв.м при продажна цена в размер на 2 060 лева.   

5.Поземлен имот I-1, кв.1 по регулационния план на с.Бърдоква  с площ 3017 кв. 

м при продажна цена в размер на 6 300 лева. 

6.Поземлен имот II-2, кв.1 по регулационния план на с.Бърдоква  с площ 2 030 

кв. м при продажна цена в размер на 4 200 лева. 

 7.Поземлен имот II, кв.60 по регулационния план на с.Лъвино  с площ 319 кв. м 

при продажна цена в размер на 1 200 лева. 

8.Поземлен имот VIII-105, кв.6 по регулационния план на с.Лъвино  с площ 1250 

кв. м при продажна цена в размер на 4 700 лева. 

9.Поземлен имот IX-105, кв.6 по регулационния план на с.Лъвино  с площ 1 292 

кв. м при продажна цена в размер на 4 800 лева. 

10.Поземлен имот VI-104, кв.6 по регулационния план на с.Лъвино  с площ 1001 

кв. м при продажна цена в размер на 3 800 лева. 

11. Поземлен имот № 46913.120.53 по кадастралната карта на с.Малък Поровец с 

площ 1003 кв.м при продажна цена в размер на 2 200 лева. 

12.Поземлен имот V-415, кв.50 по регулационния план на с.Драгомъж  с площ 

3363,41 кв. м при продажна цена в размер на 7 000 лева. 

13.Поземлен имот III-414, кв.66 по регулационния план на с.Драгомъж  с площ 

1050,00 кв. м при продажна цена в размер на 2 200 лева. 

  

ІІІ.Ликвидиране на съсобственост с обща  стойност  510  лева.  

  
 1.Продажба на 19/1756 идеални части от УПИ XII в квартал 36 по 
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регулационния план на с.Йонково при цена в размер на 60 лева. 

2.Продажба на 136/1424 идеални части от УПИ I в квартал 36 по регулационния 

план на с.Йонково при цена в размер на 450 лева. 

 

ІV . Продажба на застроени дворни места с ОПС или законно построена в 

имота  сграда на обща стойност  14 400  лева. 

 

 1.Поземлен имот IX-1427 в квартал 147 по регулационния план на гр.Исперих с 

площ 637 кв.м  при продажна цена в размер на 3 700 лева. 

 2.Поземлен имот XXVIII-1361 в квартал 139  по регулационния план на 

гр.Исперих, отреден за Жилищно застрояване с площ 762 кв.м при продажна цена в 

размер на 5 000 лева.   

3.Поземлен имот V-126 в квартал 17 по регулационния план на с.Печеница с 

площ 1 125 кв.м  при продажна цена в размер на 2 400 лева. 

4. Поземлен имот № 61875.33.737 по кадастралната карта на с.Райнино с площ  

1 548 кв.м при продажна цена в размер на 3 300 лева. 

 

          V.  Продажба на сгради на стойност 53 000  лева . 

 

    1.Масивна едноетажна сграда №03472.30.27.1 с начин на трайно предназначение 

Друг вид сграда за обитаване по кадастралната карта на с.Белинци със застроена площ 

89 кв.м при продажна цена в размер на 3 000 лева.  

     2.Четвърти етаж от административна четириетажна сграда със застроена площ 

371,20 кв.м, построен в УПИ I, квартал 82 по регулационния план на гр.Исперих при 

продажна цена в размер на 50 000  лева.   

 

        

VI.Продажба на стояща дървесина на корен от общински гори   на обща 

стойност  300 000 лева.  

 

 ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНИ ПРАВА 

 

I.Имот, върху които да се учреди безвъзмездно право на строеж.   

 

1.Отстъпено право на строеж в поземлен имот №10015.111.135 по кадастралната 

карта на с.Вазово за построяване на едноетажна нежилищна  сграда със застроена площ 

300 кв.м 

    

 Общо приходи от продажби -  972 839 лева 

 

 ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД  НАЕМ И 

ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ 

 

 1. Отдаване под наем на помещения – 140 000 лева. 

 2.Отдаване под наем на общински терени – 29 000 лева. 

 3. Отдаване под наем на тротоарни площи  - 5 000 лева. 

 4.Очаквани приходи от отдаване под наем на дворни места–  през 2019год. 

общият брой на тази група договорите за наем се очаква да бъде 70 броя, като 

приходите от тях ще бъдат в размер на  5 500 лева. 
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 5.Отдаване под наем на жилища -  действащите договори за наем на общински 

жилища през 2019год. се очакват да бъдат 24 броя, като приходите от тях ще бъдат в 

размер на  22 000 лева. 

 6.Приходи от наем на земя: 

6.1.Очакваните приходи от наем на пасища, мери са в размер на 70 000 лева.  

6.2.Очакваните приходи за отдаване под наем на полски пътища са в размер на 

48 000 лева. 

6.3.Очакваните приходи от отдаване под наем  и аренда на общински земеделски 

земи е в размер 250 000 лева. 

7. Приходи от отдаване на обекти на концесия – 2 760лева. 

8. Приходи от такси Общински пазар и такси за издаване на разрешения – 52 000 

лева. 

  

 Общо приходи от наем – 624 260 лева 

     
 ОБЩО ПРИХОДИ – 1 597 099  лева 

 

 2.Необходими разходи - за технически дейности  в размер на  4 000 лева и 

публикуване на обяви в размер на   6 000 лева 

  

ОБЩО РАЗХОДИ – 10 000 лева 

 

Настоящата годишна програма се приема на основание чл. 8, ал. 9, ал. 10 от 

Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 от Наредба № 27 на ОбС – Исперих.   

По своята същност тя е отворен документ и може да се променя и допълва през 

годината. 

Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост в 

община Исперих през 2019год. е публикувана на интернет страницата на община 

Исперих, обсъдена и приета от Общински съвет – Исперих по предложение на Кмета на 

община Исперих с Решение № 620 по Протокол № 57 от 24.01.2019год. на ОбС – 

Исперих.   

 

 

 

 

 

 

 

 ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг – безлихвен заем за сметка на 

Централния бюджет по реда на чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Руфад. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Ежегодно с приемането на бюджета в изпълнение на чл. 94 от Закона за публичните 
финанси, се приема План - графика за обслужване на просрочените задължения, които 
към 31.12.2018 г. са в размер на 347 435.00 (триста четиридесет и седем хиляди 
четиристотин тридесет и пет) лева. Преобладаваща част от тях ( 289  480,00 лева ) са 
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задължения за сметосъбиране и сметоизвозване, а именно към:  

 «ЕФ СИ СИ БЪЛГАРИЯ‖ ЕООД  -   96 274.00 лева; 

  Община Разград                            - 193 206.00 лева; 

Поддържането на чистотата в гр. Исперих и в населените места на територията на община 
Исперих е свързано с осигуряване на все повече допълнителни средства от общинския 
бюджет, тъй като размерът на събраните приходи от Такса битови отпадъци е недостатъчен, 
а разходите за дейността нарастват пропорционално с ръста на минималната работна 
заплата и цените на горивата. Многократно нарастнаха и отчисленията по чл.64 от Закона за 
управление на отпадъците / ЗУО/, определен с Наредба № 7/19.12.2013 г.  

Постъпленията от Такса битови отпадъци (ТБО) за 2018 г. са 997 721.00 лв. 

Платените разходи за дейността през 2018 г.  са 1 404 385.00 лв. – повече с 406 664,00 лв. от 
събраните през годината приходи от ТБО, които общината е платила за сметка на други 
собствени приходи, а има задължения за още  289 480,00 лв. 

С цел оптимизиране разходите за дейност «Чистота» и намаляване на просрочените 
задължения , Община Исперих възнамерява да организира  сметосъбирането, 
сметоизвозването и поддържането на чистотата на територията на общината и търси 
източник за финансиране на необходимите за тази цел контейнери и сметопочистваща 
техника.  

Във връзка с това и в изпълнение на чл.14, т.4 от Закона за общинския дълг на 21.12.2018 г. 
бе организирано и проведено ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за поемане на дългосрочен 
ОБЩИНСКИ дълг на стойност 1 200 000,00 лева. 

При временни касови разриви по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, 
които не са част от държавния бюджет, министърът на финансите може да отпуска 
безлихвени заеми за сметка на централния бюджет, като максималният размер на заема не 
може да надвишава размерите на общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за 
капиталови разходи на съответната община, приети с годишния закон за държавния 
бюджет. 

 

За да може Община Исперих да кандидатства пред Министъра на финансите за безлихвен 
заем е необходимо Решение на общински съвет за поемане на дълг.  

 

Във връзка с това и на  основание чл.103, ал. 6 от Закона за публичните финанси, 

чл. 13 от Закона за общинския дълг и чл.14 от Наредба № 18 за поемане, обслужване и 

управление на общински дълг от Община Исперих, правя ПРЕДЛОЖЕНИЕ за поемане 

на дългосрочен дълг (безлихвен заем) от Централния бюджет в размер на 1 200 000 лв. 

при следните условия: 

1.1. Максимален размер на дълга/номинална стойност дълг –1 200 000,00 лв. ( 

един милион  и двеста хиляди лева), 

1.2. Валута на дълга – в български лева; 

1.3. Вид на дълга, съгласно чл.3  от Закона за общинския дълг – дългосрочен 

дълг - безлихвен заем отпуснат  по реда на чл.103, ал.1 от Закона за публичните 

финанси.  

1.4. Начин на обезпечаване – без обезпечение ; 

1.5. Условия на погасяване: 

        - Срок на погасяване – не по-дълъг от края на следващата бюджетна година 

след отпъскането му от Министерството на финансите  (20.12.2020 г.).  

       - Източник на средствата за погасяване – собствени приходи и обща 

изравнителна субсидия. 

1.6. Максимален лихвен процент, такси,комисионни и други – без лихви, такси, 

комисионни и други. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона на местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, т.5, чл.13, чл.14 и чл.17  

от Закона за общинския дълг,  чл. 103 от Закона за публичните финанси, и чл. 21 от  

Наредба № 18 за поемане, обслужване и управление на общински дълг от Община 

Исперих, Общински съвет  

 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие община Исперих да поеме дългосрочен общински дълг – 

безлихвен заем за сметка на Централния бюджет по реда на чл.103, ал.1 от Закона за 

публичните финанси при следните параметри: 

1.1. Максимален размер на дълга/номинална стойност дълг –1 200 000,00 лв. ( 

един милион  и двеста хиляди лева), 

1.2. Валута на дълга – в български лева; 

1.3. Вид на дълга, съгласно чл.3  от Закона за общинския дълг – дългосрочен 

дълг - безлихвен заем отпуснат  по реда на чл.103, ал.1 от Закона за публичните 

финанси.  

1.4. Начин на обезпечаване – без обезпечение ; 

1.5. Условия на погасяване: 

        - Срок на погасяване – не по-дълъг от края на следващата бюджетна година 

след отпускането му от Министерство на финансите  (20.12.2020 г.).  

       - Източник на средствата за погасяване – собствени приходи и обща 

изравнителна субсидия. 

1.6. Максимален лихвен процент, такси,комисионни и други – без лихви, такси, 

комисионни и други. 

 

2. Възлага  и делегира права на Кмета на общината да отправи Искане за 

отпускане на безлихвен заем пред Министъра на финансите, както и да извърши 

всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по 

точка 1. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд гр. Разград, по реда на Административно-процесуалния 

кодекс. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, становището на председателя на постояната  комисия. 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет‖ проведено на 21.01.2019 г. от 10.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 
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        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

6 6 6 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. 

Докладната записка е разгледана  от всички постояни комисии. 

 Заповядайте г-н Хюсеин да докладвате становището на Вашата комисия. 

 

 Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие» 

На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ‖ проведено на 

21.01.2019 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

7 4 4 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-жо Митева. 

 

Росица Митева – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ‖ проведено на 21.01.2019 г. от 

14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

7 5 5 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 Мюсреф. 

 

Гюнел Мюсреф – председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване» 

На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване ‖ проведено на 

21.01.2019 г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 
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       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

6 4 4 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-жо Димитрова. 

 

Екатерина Димитрова – председател на ПК по «Образование, култура, 

спорт и туризъм» 

На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм‖ проведено на 

21.01.2019 г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

6 5 5 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 Нурула. 

 

Хамди Нурула– председател на ПК по «ПУКИ» 

На заседание ПК по „ ПУКИ‖ проведено на 21.01.2019 г. от 15.00 часа, след  

разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

5 3 3 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, мнения, предложения по докладната записка и проекта за решение 

имате ли? 

 Заповядайте г-н Фераим. 

 

 Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група 

на ДПС. 

 Искам да попитам дали е направен добре разчета за погасяването на този дълг, 

тъй като срока за погасяване е малък за 12 месеца. Искам да попитам дали няма да се 

ощетят селата. 
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Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих 

Щом предлагаме такъв срок значи ще се справим с погасяването на дълга. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Други желаещи? 

Няма. 

Моля, колеги да преминем към гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 24.01.2019 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Относно: Поемане на дългосрочен общински дълг – безлихвен заем за сметка на 

Централния бюджет по реда на чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси. 

 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за‖       „ против‖      „въздържал се‖ 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР     

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ     

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД   Въздържал се П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН   Въздържал се П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ   Въздържал се П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН  Против   П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ   Въздържал се П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД   Въздържал се П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ   Въздържал се П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД      

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ      

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ   Въздържал се П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     П  
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       Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

29 25 17 1 7 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 621 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона на местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, т.5, чл.13, чл.14 и чл.17  

от Закона за общинския дълг,  чл. 103 от Закона за публичните финанси, и чл. 21 от  

Наредба № 18 за поемане, обслужване и управление на общински дълг от Община 

Исперих, Общински съвет  

 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие община Исперих да поеме дългосрочен общински дълг – 

безлихвен заем за сметка на Централния бюджет по реда на чл.103, ал.1 от Закона за 

публичните финанси при следните параметри: 

1.1. Максимален размер на дълга/номинална стойност дълг –1 200 000,00 лв. ( 

един милион  и двеста хиляди лева), 

1.2. Валута на дълга – в български лева; 

1.3. Вид на дълга, съгласно чл.3  от Закона за общинския дълг – дългосрочен 

дълг - безлихвен заем отпуснат  по реда на чл.103, ал.1 от Закона за публичните 

финанси.  

1.4. Начин на обезпечаване – без обезпечение ; 

1.5. Условия на погасяване: 

        - Срок на погасяване – не по-дълъг от края на следващата бюджетна година 

след отпускането му от Министерство на финансите  (20.12.2020 г.).  

       - Източник на средствата за погасяване – собствени приходи и обща 

изравнителна субсидия. 

1.6. Максимален лихвен процент, такси,комисионни и други – без лихви, такси, 

комисионни и други. 

 

2. Възлага  и делегира права на Кмета на общината да отправи Искане за 

отпускане на безлихвен заем пред Министъра на финансите, както и да извърши 

всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по 

точка 1. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд гр. Разград, по реда на Административно-процесуалния 

кодекс. 
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ТОЧКА 4 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 

 
 адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Руфад. 

 

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 

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. 98 от  27.11.2018г. и  ДВ, 

бр. 1 от 03.01.2019г. са приети нови разпоредби,  обнародвани са изменения  

допълнения в текстове на разпоредби, които са в сила от 01.01.2019г  и  касаят  

промени в Глава втора  Раздел  I   Данък върху недвижимите имоти,  Глава втора  

Раздел II  Данък върху наследствата, Глава втора  Раздел III Данък  при  придобиване 

на имущества по дарение и по възмезден начин;  Глава втора  Раздел IV Данък върху 

превозните средства,  Приложение  № 4  към Глава втора, Раздел VI  Патентен  данък.. 

     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: 

 

   Пълно съответствие на Наредбата с действащото нормативно законодателство. 

 
 

5. Съответствие с правото на Европейския съюз:  
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  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. 3 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.  

 

На основание, чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, чл.76, ал. 3 и чл. 79 от АПК предлагам   

Общинският съвет да вземе следното                                                                                                                                         

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е : 
 

Изменя и допълва  Наредбата  за определяне размера на местните данъци  на 

територията на община Исперих, както следва:  

 

 

 

       Чл. 5,  ал. 1 да се измени  както следва:  Установяването, обезпечаването и 

събирането на местните данъци се извършва от служители на общинската 

администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.  

Обжалването на свързаните с тях  актове се извършва  по местонахождението на 

общината, в чийто район е възникнало задължението,  по реда на Данъчно- 

осигурителния процесуален кодекс. 

        Чл.7,  ал. 1  да се измени както следва:   С данък върху недвижимите имоти се 

облагат разположените на територията на страната поземлени имот, сгради и 

самостоятелни обекти в сгради 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. 

      Чл. 9, ал 4 да се допълни както следва: При концесия данъчно задължен е 

концесионерът. При концесия  за добив  данъчно задължено лице е собственикът, с 

изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на 

ползване върху поземления  имот или съответната част от него. 

     Чл.10, ал. 1  да се допълни както следва:  Когато върху облагаем недвижим имот 

правото на собственост или ограниченото вещно право  на ползване е притежание на 

няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.  

      Чл.11, ал 1 да се измени както следва:  За новопостроените сгради и постройки, 

които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на 

територията собственикът,  уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по 

местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен 

данък върху недвижимите имоти. 

      Да се приеме нова  ал. 2  на чл. 11 със следното съдържание: Не се подават 

данъчни декларации  за облагане с годишен данък  за имотите  и ограничените  вещни 

права, придобити по възмезден или безвъзмезден  начин  по  раздел  трети  от тази 

глава. 

      Чл. 11, ал. 3  пр. ал.2 да се измени както следва:  За новопостроен или придобит 

по друг начин имот  или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 

предприятията подават  информация за   отчетната стойност и други обстоятелства, 

имащи значение за определянето на данъка. 
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      Чл. 11, ал. 4 пр. ал. 3 да се измени както следва:  При  преустройство и при 

промяна на предназначението на съществуваща сграда или  на самостоятелен обект в  

сграда, както и при промяна на друго обстоятелство,  което има значение за определяне 

на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1. 

       Чл. 11, ал. 5 пр. ал. 4 да се доп. както следва: При придобиване на имот по 

наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32 от Закона за местни 

данъци и такси. В случай че не е  подадена данъчна декларация  по ал. 1 от 

наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 от Закона за 

местните данъци и такси служителят по чл. 4, ал. 1 от Закона за местните данъци и 

такси образува партида за наследения недвижим имот  въз основа на данните, налични 

в общината и в регистъра на населението. 

      Чл. 11, ал. 6 пр. ал. 5: Подадената декларация от един съсобственик, съответно 

ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели. 

     Да се приеме нова ал. 7 към чл. 11 със следното съдържание:  Не се изисква  

подаване  на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение  

за определяне на данъка, са удостоверени  от общината в случаите на търпимост на 

строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни  жилищни сгради или в качеството на възложител  по Закона за 

устройство на територията. Служител от общинската администрация  отразява 

служебно настъпилите  промени  в техническите характеристики на имота. 

      Чл. 11, ал. 8 пр. ал. 6 да се измени както следва:  Данъкът 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, ал. 2 да се допълни както следва:  Всеки от съсобствениците на имота, 

съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване,   може да 

плати данъка за целия имот за сметка на останалите 

      Да се приеме нова ал. 3 към чл. 21 със следното съдържание: В случай че е 

установено деклариране на повече от едно основно жилище,  облекченията по  ал.1 и 2  

не се прилагат и данъкът, определен по чл. 17, се дължи в пълен размер за всяко от 

жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища. 

     Чл. 23, ал. 1 да се изм. и доп. както следва:  За новопостроените сгради или части 

от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са 

завършени. 

    Чл. 23, ал. 2 да се изм. и доп. както следва: При прехвърляне на собствеността  на 

имота или при учредяване  на ограничено вещно право на ползване  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. 

    Да се приеме нова ал. 3 към чл. 23 със следното съдържание : Завършването на 

сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация 

или  разрешение за ползване,  издадени по реда на Закона за устройство на територията, 

както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър. 

    Да се приеме нова ал. 4 към чл. 23 със следното съдържание:  Органите,  

издаващи  документите по ал. 3, предоставят служебно  по един екземпляр от тях  на 

данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им. 

    Да се приеме нова ал. 5 към чл. 23 със следното съдържание: Данъкът по  ал.1 се 

дължи  и в случаите, когато в двегодишен срок  от завършването на сградата в груб 

строеж, съответно – в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, 

ал.1  от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация 

или не е издадено разрешение за ползване. 

    Да се приеме нова ал. 6 към чл. 23 със следното съдържание: Лицето, 

упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител – за строежите от пета 
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категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината в едноседмичен 

срок от съставянето му.  

   Да се приеме нова ал. 7 към чл. 23 със следното съдържание: Завършването на 

сградата  в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство 

на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с констативен акт, съставен от 

служители  на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може 

да оспори констатациите в акта в 7- дневен срок от уведомяването. 

    Чл. 24а, ал.1 да се допълни както следва:  Служителят на общинската 

администрация проверява подадените декларации и предоставената служебно  

информация по чл. 23, ал. 4, 6 и 7 и чл. 41а, ал. 1  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 

      Да се приеме нова  ал. 2   към чл. 33 със следното съдържание:   На основата на 

данъчната  оценка, послужила  за определяне на данъка  по  ал. 1, служителят в 

общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки 

наследник или заветник 

      Чл. 38, ал. 3 да се изм. и доп. както следва:  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 на задълженото лице,  както 

и въз основа на данните за облагаемия имот, предоставени по реда на чл. 24а. 

      Да се отмени ал. 3 към чл. 41. 

      Да се отмени ал. 4 към чл. 41. 

      Да се приеме нова ал. 2 към чл. 41а със следното съдържание:   Нотариусите в 7-

дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за 

прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като 

предоставят информация за размера  на заплатения данък по чл. 41, ал. 2      и основата, 

върху която е  определен. 

        Да се приеме нова ал. 3  към чл. 41а със следното съдържание:  Органите на 

Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен път на 

Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства. 

Редът, обхватъ и периодичността на предоставянето на данните се уреждат със 

съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите. 

         Чл. 41а ал. 4 пр. ал. 2:: Срокът по ал.1 започва да тече от деня, следващ 

вписването. 

         Да  се приеме нова ал. 5 към чл. 41а със следното съдържание: В едномесечен 

срок от получаване на уведомлението по ал. 1 служителят в общинската администрация 

определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените 

вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за 

определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно задължените лица. 

         Да се приеме нова ал. 1 към чл. 41б със следното съдържание:  Съдиите, 

нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица 

извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или 

прекратяват вещни права, след като установят, че са платени данъците по тази глава за 

имуществото, което е предмет на сделката или действието. 

         Да се приеме нова ал. 2 към чл. 41б, т. 1 и 2 със следното съдържание:   В 

случаите на ал. 1 установяването от нотариуса на платения данък върху превозното 

средство – предмет на сделката, се извършва със: 

             1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на 

информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на  чл. 6а при 

посредничеството на информационната система на Министерството на вътрешните 
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работи, или със 

            2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ, при условие че 

съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран  обмен по т. 1.  

 

         Да  се  отм. ал. 3, т. 5  към  чл. 44. 
 

          Чл. 45, ал. 1 да се измени както следва:  За леки и товарни автомобили с 

технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои 

от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:  

    

     ГДПС = ИмК х ЕК, 

     където: 

     ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни 

автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т; 

     ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1; 

     ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 

     1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от 

мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на 

производство на автомобила, по следната формула: 

    

     ИмК = Сkw х Кгп, 

     където: 

     Сkw е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която 

се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен както следва: 

 

      а)  до 55 kW включително –  0,50лв.   за 1 kW; 

      б)  над  55 kW до 74 kW включително –  0,69 лв.  за 1 kW; 

      в). над  74 kW до 110 kW включително –  1,25 лв. за 1 kW; 

      г). над  110 kW до 150 kW включително –   1,85 лв.  за 1 kW; 

      д). над  150 kW до 245 kW включително -  2,10 лв.  за 1 kW; 

      е) над 245 кW – 3,00 лв.  за 1 кW; 

 

    Кгп е коригиращ  коефициент  за  годината  на  производство на автомобила в 

следните размери: 

 

Брой на годините от годината на 

производство, включително годината на 

производство 

Коефициент 

Над  20  години 1,1 

Над  15 до 20 години включително 1 

Над  10 до  15  години включително 1,3 

Над 5 до 10 години включително 1,5 

До 5 години включително 2,3 

 

     2. екологичният компонент  в зависимост от екологичната категория на автомобила 

е в  следния размер: 

 

Без екологична категория, с екологични 

категории „Евро 1― и „Евро 2― 

1,20 

„Евро 3― 1,10 

„Евро 4― 1,00 
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      Чл. 45, ал. 2 да се измени както следва:   Данъкът за ремаркета на леки и товарни  

автомобили с технически допустима максимална маса  не повече от 3,5 т  е  в  размер  

както следва:  

    1. товарно ремарке  – 10  лв. 

    2. къмпинг ремарке – 15 лв. 

 

         Чл. 45, ал. 6 да се измени както следва:  Данъкът за товарен автомобил  с 

технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер  20,00 

лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост. 

         Да се приеме нова ал. 14 към чл. 45 със следното съдържание:  Когато в 

регистъра по чл. 44, ал. 1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно 

средство,  се приема, че превозното средство е без екологична категория. 

         Чл. 47, ал. 4 да се допълни както следва:  За превозните средства, на които е 

прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на 

прекратяване на регистрацията за движение.  В случаите на обявено за издирване 

превозно средство регистрацията се  прекратява след подадено писмено заявление от 

собственика в съответното  звено „Пътна полиция― по месторегистрация на  превозното 

средство.  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. 

        Да се отмени ал. 1 към чл. 48. 

        Чл. 48, ал. 2 да се измени както следва:   За  мотопеди и мотоциклети с мощност 

на двигателя до 74 кW включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 

4― данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични  

категории, по – високи  от „Евро 4― – с 60 на сто намаление от определения  по чл.  45, 

ал. 3 данък. 

        Чл. 48, ал. 3 да се измени като следва  За автобусите, товарните автомобили,  с 

технически допустима максимална маса  над  3,5 т,  влекачите за ремарке и седловите 

влекачи с двигатели, съответстващи  на екологична  категория „Евро 4―, данъкът се 

заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5―, „Евро 6― и „ЕЕV― – с 

50 на сто намаление от определения  по  чл.  45, ал.5, 6, 7 и 12 данък 

        Чл. 48, ал. 5 да се измени както следва:    Когато в регистъра по чл. 44, ал. 1 няма 

данни  за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че 

превозното средство е без  екологична категория. 

        Чл. 50, ал. 1 да се измени както следва:  Данъкът се внася в приход на бюджета  

на  общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а  в  

случаите  по  чл. 44, ал. 5 – в приход  на общината по  регистрация на превозното 

средство. 

         Чл. 54, ал. 6 да се допълни както следва:   При прехвърляне на предприятието 

на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от 

тримесечието, следващо 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 

          Поправка на ал.1  към  чл. 62д  да  се  чете:  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: 

 

„Евро 5― 0,80 

„Евро 6― и „ЕЕV― 0,60 
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                                  ГДТПП х БМ 

      ДДТГ =  ----------------------------------------------- , 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 календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за 

който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 

        Поправка  на  ал. 2  към чл.  62д да се чете:  Когато действието на разрешението 

за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на 

годината, от платения  данък се  възстановява недължимо внесената част, определена 

по следната формула: 

 

                                       ПДТПП х  ОМ 

      НВДТПП = ----------------------------------------  

                                                БМ 

 

      

 

     НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 

 

     ПДТПП -  платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който 

е  издадено разрешението. 

 

     БМ -  броят на календарните  месеци, за които е издадено разрешението  и е платен 

данъкът  върху таксиметров превоз на пътници.  

 

     ОМ –  оставащият   брой на  календарните месеци от срока на разрешението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на 

разрешението за извършване  на таксиметров превоз на пътници. 

 

    Чл. 62ж да се допълни както следва:  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. 

     

     Да се отмени  т. 21 от Приложение 2 към чл. 59  - Видове патентни дейности и 

годишни размери на данъка. 
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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.  

 

 

 

           ПРОЕКТ                                                    

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;  изм. и  доп.  с  Решение  №  

459/  25.01.2018г.  по  протокол  № 40  на  ОбС – Исперих; изм. и доп. с  Решение №      /       

по  протокол  №          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. 

9. ( нова приета с Решение  № 459 / 25.01.2018г.  по  протокол  №  40 на  ОбС -  

Исперих) данък върху  таксиметров  превоз на  пътници. 

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 
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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) ( изм.и доп. с Решение №     по протокол    №  на ОбС – Исперих  

Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършва от 

служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс.  

Обжалването на свързаните с тях  актове се извършва  по местонахождението на 

общината, в чийто район е възникнало задължението,  по реда на Данъчно- 

осигурителния процесуален кодекс. 

         (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 Данъчно-

осигурителния 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. 
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ГЛАВА ВТОРА 

МЕСТНИ ДАНЪЦИ 

 

Раздел І 

Данък върху недвижимите имоти 
 

Чл.7. (1) ( изм. с Решение №    /       по протокол  №   /      на ОбС – Исперих)  С данък 

върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната 

поземлени имот, сгради и самостоятелни обекти в сгради 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) ( доп. с Решение №     /    по протокол №   /     на ОбС – Исперих ) При концесия 

данъчно задължен е концесионерът. При концесия  за добив  данъчно задължено лице е 

собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено 

вещно право на ползване върху поземления  имот или съответната част от него  

        (5)  За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, 

на което имотът е предоставен за управление. 

Чл.10, ал. 1 ( доп. с Решение №     /       по протокол №    /       на ОбС – Исперих ) 

.Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото 

вещно право  на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на 

частите си.  

Чл.11.(1) ( изм. с Решение  №    /    по протокол №   /    на ОбС – Исперих ) За 

новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация 

по реда на Закона за устройство на територията собственикът,  уведомява за това 

писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава 

данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. 

         ( 2 ) ( нова приета с Решение №    /    по протокол №   /    на ОбС – Исперих ) Не се 

подават данъчни декларации  за облагане с годишен данък  за имотите  и ограничените  

вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден  начин  по  раздел  трети  от 

тази глава. 

(3) ( пр. ал. 2  изм.  с  Решение №   /    по протокол №   /   на ОбС – Исперих ) За 

новопостроен или придобит по друг начин имот  или ограничено вещно право на 

ползване в срока по ал. 1 предприятията подават  информация за   отчетната стойност и 

други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка. 
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(4) ( пр. ал. 3  изм.  с Решение №    /    по протокол №   /    на ОбС – Исперих )  При  

преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или  на 

самостоятелен обект в  сграда, както и при промяна на друго обстоятелство,  което има 

значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по 

реда и в срока по ал. 1. 

(5) ( пр. ал. 4  доп. с Решение №    /    по протокол №   /    на ОбС – Исперих )  При 

придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32 от 

Закона за местни данъци и такси. В случай че не е  подадена данъчна декларация  по ал. 

1 от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 от Закона за 

местните данъци и такси служителят по чл. 4, ал. 1 от Закона за местните данъци и 

такси образува партида за наследения недвижим имот  въз основа на данните, налични 

в общината и в регистъра на населението. 

(6) ( пр. ал. 5 с Решение №   /   по протокл №    /   на ОбС – Исперих ) Подадената 

декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите 

съсобственици или ползватели. 

( 7 ) (нова приета с Решение  №   /   по протокол №   /    на ОбС – Исперих ) Не се 

изисква  подаване  на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи 

значение  за определяне на данъка, са удостоверени  от общината в случаите на 

търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни  жилищни сгради или в качеството на възложител  по 

Закона за устройство на територията. Служител от общинската администрация  

отразява служебно настъпилите  промени  в техническите характеристики на имота. 

(8) ( предишна ал. 6  изм.  с Решение №     /      по протокол №    /      на ОбС – 

Исперих ) Данъкът 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) ( доп. с Решение №     /         по протокол №      /     на ОбС – Исперих )  Всеки 

от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно 

право на ползване,   може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите. 

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  приета 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; 
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     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 

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. 



 45 

       (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 

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 
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до 100 на сто, данъкът се дъжи със 75 на сто намаление.  

  (3)  ( нова приета с Решение №    /         по протокол №        /         на ОбС – 

Исперих ) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище,  

облекченията по  ал.1 и 2  не се прилагат и данъкът, определен по чл. 17, се дължи в 

пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани 

като основни жилища. 

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) ( изм. и доп. с Решение №      /    по протокол №   /    на ОбС – Исперих ) За 

новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, 

следващ месеца, през който са завършени. 

 (2) ( изм. и доп.  с Решение №    /    по протокол   №    /   на ОбС – Исперих ) При 

прехвърляне на собствеността  на имота или при учредяване  на ограничено вещно 

право на ползване  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. 

( 3 ) ( нова приета с Решение №      /    по протокол №    /   на ОбС – Исперих ) 

Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане 

в експлоатация или  разрешение за ползване,  издадени по реда на Закона за устройство 

на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и 

имотния регистър. 

( 4 ) ( нова приета с Решение №   /    по протокол №   /    на ОбС – Исперих ) 

Органите,  издаващи  документите по ал. 3, предоставят служебно  по един екземпляр 

от тях  на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им. 

( 5 ) ( нова приета с Решение №     /     по протокол №    /    на ОбС – Исперих ) 

Данъкът по  ал.1 се дължи  и в случаите, когато в двегодишен срок  от завършването на 

сградата в груб строеж, съответно – в едногодишен срок от съставяне на констативен 

акт по чл. 176, ал.1  от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в 

експлоатация или не е издадено разрешение за ползване. 

( 6 ) ( нова приета с Решение №       /     по протокол №     /    на ОбС – Исперих ) 

Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител – за 

строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по 

чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината 

в едноседмичен срок от съставянето му.  

(7) ( нова  приета с Решение №      /   по протокол №    /    на ОбС – Исперих 

)Завършването на сградата  в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от 

Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с 

констативен акт, съставен от служители  на общината. Актът се съобщава на данъчно 

задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7- дневен срок от 

уведомяването. 

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  ( доп.  с  Решение  №  /    по протокол №  на ОбС - Исперих) (1) Служителят на 

общинската администрация проверява подадените декларации и предоставената 

служебно  информация по чл. 23, ал. 4, 6 и 7 и чл. 41а, ал. 1  Той може да иска 

допълнителни данни за облагаемия имот, да сверява данните от декларацията със 
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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 приета 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) съответните служби на бюджетна издръжка са длъжни да ги 

предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок. 

(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, 6-

месечния 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. 
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(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 

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. 

Чл 32. (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 държава-

членка 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.  

Чл. 33. (1)  Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник 



 49 

поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

            ( 2 ) ( нова приета с Решение №     /   по протокол №   /  на ОбС – Исперих ) На 

основата на данъчната  оценка, послужила  за определяне на данъка  по  ал. 1, 

служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го 

съобщава на всеки наследник или заветник 

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 по-

ниска 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) ( изм. и доп. прието с Решение №   /    по протокол №  /    на ОбС – Исперих ) 

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 на задълженото лице,  както и въз основа на данните за облагаемия имот, 

предоставени по реда на чл. 24а. 

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. ( изм. с Решение  №  459 /  25.01.2018г.  по  протокол  №  40  на  ОбС - Исперих)  

даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от 

централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел,  със статут в 

обществена полза 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) (отм.   с  Решение №   /    по протокол №    /    на ОбС – Исперих ) 

(4) (отм.   с  Решение №   /    по протокол №    /    на ОбС – Исперих ) 

Чл. 41а  (нов  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 приета с Решение №   /    по протокол №    /   на ОбС – Исперих ) 

Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната 

община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните 

средства, като предоставят информация за размера  на заплатения данък по чл. 41, ал. 2      

и основата, върху която е  определен. 

         ( 3) ( нова  приета с Решение №    по протокол №    /   на ОбС – Исперих ) 

Органите на Министерството на вътрешните рабботи предоставят по електронен път на 

Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства. 

Редът, обхватъ и периодичността на предоставянето на данните се уреждат със 

съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите. 

          (4) ( пр. ал. 2 с Решение №   /   по протокол №   /   на ОбС - Исперих ) Срокът по 
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ал.1 започва да тече от деня, следващ вписването. 

          (5) ( нова приета с Решение №   /    по протокол №    /   на ОбС – Исперих )В 

едномесечен срок от получааване на уведомлението по ал. 1 служителят в общинската 

администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените 

или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната 

оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно 

задължените лица. 

   Чл. 41б ( нов приет с Решение №   /    по протокол №   /    на ОбС – Исперих ) (1) 

Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други 

длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, 

учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че са платени 

данъците по тази глава за имуществото, което е предмет на сделката или действието. 

         (2) ( нова  приета с Решение №   /      по протокол №     /     на ОбС – Исперих ) В 

случаите на ал. 1 установяването от нотариуса на платения данък върху превозното 

средство – предмет на сделката, се извършва със: 

             1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на 

информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на  чл. 6а при 

посредничеството на информационната система на Министерството на вътрешните 

работи, или със 

            2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ, при условие че 

съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран  обмен по т. 1.  

 

 

 

 

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; 
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    4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък; 

    5. (отм. с решение №   /     по протокол  №   на ОбС - Исперих)   

(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. 

(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) (изм. с  Решение  №    /     по протокол №   /   на ОбС – Исперих ) За леки и 

товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т 

годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се 

определя по следната формула:  

    

     ГДПС = ИмК х ЕК, 

     където: 

     ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни 

автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т; 

     ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1; 

     ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 
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     1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от 

мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на 

производство на автомобила, по следната формула: 

    

     ИмК = Сkw х Кгп, 

     където: 

     Сkw е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която 

се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен както следва: 

 

      а)  до 55 kW включително –  0,50 лв. за 1 kW; 

      б)  над  55 kW до 74 kW включително –  0,69 лв.  за 1 kW; 

      в). над  74 kW до 110 kW включително –  1,25 лв. за 1 kW; 

      г). над  110 kW до 150 kW включително –  1,85 лв.  за 1 kW; 

      д). над  150 kW до 245 kW включително -  2,10 лв.  за 1 kW; 

      е) над 245 кW -   3,00 лв.  за 1 кW; 

 

    Кгп е коригиращ  коефициент  за  годината  на  производство на автомобила в 

следните размери: 

 

Брой на годините от годината на 

производство, включително годината на 

производство 

Коефициент 

Над  20  години 1,1 

Над  15 до 20 години включително 1 

Над  10 до  15  години включително 1,3 

Над 5 до 10 години включително            1,5 

До 5 години включително            2,3 

 

     2. екологичният компонент  в зависимост от екологичната категория на автомобила 

е в  следния размер: 

 

        

 

 

 

(2) ( изм. с 

Решение №   /    по  

протокол  №   /   на 

ОбС – Исперих )  

Данъкът за ремаркета на леки и товарни  автомобили с технически допустима 

максимална маса  не  повече  от    3,5 т е в размер както следва:  

    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. 

5. над 490 до 750 куб. см включително – 100 лв. 

6.над 750 куб.см. – 120 лв.  

(4) ( изм. с Решение  №  459 / 25.01.2018г. по  протокол  №  40  на  ОбС  - 

Исперих) Данъкът за  триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент 

Без екологична категория, с екологични 

категории „Евро 1― и „Евро 2― 

1,20 

„Евро 3― 1,10 

„Евро 4― 1,00 

„Евро 5― 0,80 

„Евро 6― и „ЕЕV― 0,60 
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(ЕО) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013г. относно 

одобряването и надзора на пазара на дву-, три-, и четириколесни превозни средства ( 

ОВ, L 60/52 от 2 март 2013г.), наричан по- нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013‖ на 

базата на общото тегло в размер, като 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) ( изм. с Решение   №   /    по протокол №  /   на ОбС – Исперих ) Данъкът за 

товарен автомобил  с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 

12 т, е в размер  20,00 лв. за всеки започнати 750 кг. 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 

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 

други системи за 

окачване на 

задвижващата ос/оси 

А) с две оси - 18 10 лв. 40 лв. 

  18 20 40 лв. 80 лв. 

  20 22 80 лв. 160 лв. 

  22 25 250 лв. 400 лв. 

  25 26 400 лв. 700 лв. 

   26 28 700 лв. 700 лв. 

  28 29 400 лв. 500 лв. 

 29 31 500 лв. 750 лв. 

 31 33 750 лв. 1000лв. 

 33 38 1000 лв. 1500 лв. 

 38 - 1100 лв 1400 лв. 

Б) с три и 

повече оси 
36 38 750 лв. 1000лв. 

 38 40 1000лв. 1500 лв. 

         40 - 1500 лв. 2000 лв. 

  

(8) ( изм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол  № 40  на ОбС - Исперих) 

Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), 

автокранове, и други специални автомобили, без тролейбусите е  в размер от 100  лв. 

(9) ( изм. с Решение №  459 / 25.01.2018г. по  протокол  №  40   на ОбС  -  

Исперих) Данъкът за автокранове с товароподемност над  40 тона   е  в размер 150 лв. 

(10)  Данъкът за трактори е в размери, както следва: 
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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: 

 

 

Брой оси на 

моторното 

превозно средство 

Допустима 

максимална маса 
Данък (в лв.) 

равна или 

повече от 

по-

малка 

от 

задвижваща ос/оси с 

пневматично или с 

окачване, прието за 

еквивалентно на 

пневматичното 

други системи за 

окачване на 

задвижващата ос/оси 

А) с две оси 12 13 40 лв. 80 лв. 

 13 14 80 лв. 200 лв. 

 14 15                 200 лв. 300 лв. 

 15 - 300 лв. 600 лв. 

Б) с три оси 15 17 80 лв. 150 лв. 

 17 19 150 лв. 300 лв. 

 19 21 300 лв. 350 лв. 

 21 23 350 лв. 500 лв. 

 23 - 500 лв. 800 лв. 

В) с четири оси 23 25 350 лв. 400 лв. 

 25 27 400 лв. 500 лв. 

 27 29 500 лв. 800 лв. 

 29 - 800 лв. 1400 лв. 

 

(13) ( изм. с Решение  №  459 / 25.01.2018г.  по протокол   №  40 на ОбС - 

Исперих) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в 

чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е в размер на  30 лв. 

(14) ( нова приета с Решение №    /    по протокол №      на ОбС – Исперих ) Когато 

в регистъра по чл. 44, ал. 1 няма данни за екологичната категория на моторното 

превозно средство,  се приема, че превозното средство е без екологична категория. 

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 ( нов приет 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: 

       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  
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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  №  459 / 25.01.2018г.  по протокол  №  40  на  ОбС - Исперих) 

Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди,  както 

и електрическите превозни средства  категории L5e,  L6e,  L7e,  определени  в чл. 4 от 

Регламент (ЕС) № 168/2013. 

(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) ( доп. с Решение №    /     по  протокол  №        на ОбС – Исперих )  За 

превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от 

месеца, следващ месеца на прекратяване на ретистрацията за движение.  В случаите на 

обявено за издирване превозно средство регистрацията се  прекратява след подадено 

писмено заявление от собственика в съответното  звено „Пътна полиция― по 

месторегистрация на  превозното средство.  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. 

(5) ( нова  приета  с  Решение   №  459 /  25.01.2018г.  по  протокол  №  40   на  ОбС 

- Исперих) Алинея  4 не се прилага и  данъкът се дължи за превозни средства,  чиято 

регистрация е служебно прекратена по реда  на  чл. 143, ал. 10 от Закона за движение 

по пътищата и за превозните средства  със служебно прекратена  регистрация  поради 

това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на  

българските държавни  стандарти – БДС 15980  и  БДС  ISO 7591. 

Чл.48. (1) ( отм. С Решение №   /     по протокол №   /   на ОбС – Исперих ) 

  (2) ( изм. с Решение №   /    по протокол №    на ОбС – Исперих )  За  мотопеди и 

мотоциклети с мощност на двигателя до 74 кW включително, и съответстващи на 

екологична категория „Евро 4― данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за 

съответстващите на екологични  категории, по – високи  от „Евро 4― – с 60 на сто 

намаление от определения  по чл.  45, ал. 3 данък. 

(3) (изм. с Решение №   /   по протокол №     на ОбС – Исперих ) За автобусите, 

товарните автомобили,  с технически допустима максимална маса  над  3,5 т,  влекачите 
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за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи  на екологична  категория 

„Евро 4―, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5―, 

„Евро 6― и „ЕЕV― – с 50 на сто намаление от определения  по чл 45, ал.5, 6, 7 и 12 

данък. 

(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) ( изм. с Решение №   /    по протокол №    на ОбС – Исперих )  Когато в 

регистъра по чл. 44, ал. 1 няма данни  за екологичната категория на моторното превозно 

средство, се приема, че превозното средство е без  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) ( изм. с Решение  №  459 /  25.01.2018г. по протокол  № 40  на ОбС - Исперих)     

Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на 

превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява  със: 

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната 

система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни 

превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията, и: 

        а)  системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на 

финансите в изпълнение на чл. 6а, или 

        б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на 

общината, или 

2. 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  №   /   . по протокол  №    на ОбС – Исперих) (1) Данъкът се 

внася в приход на бюджета  на  общината, по постоянния адрес, съответно седалището 

на собственика, а  в  случаите  по  чл. 44, ал. 5 – в приход  на общината по  регистрация 

на 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 
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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 

   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) ( доп.  с Решение №   /    по протокол №   /    на ОбС – Исперих )  При 

прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността 

приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо 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 най-

висок 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.  

  (5)  Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година 

за облагане с туристически данък за предходната календарна година. 
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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 

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 
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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  (1) ( попр. с  Решение  №  /    по  протокол  №   на  ОбС - Исперих) 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: 

 

 

 ГДТПП х БМ 

      ДДТГ =  ----------------------------------------------- , 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 календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за 

който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 

   (2) ( попр. с  Решение  №   /  по  протокол  №    на  ОбС - Исперих)  Когато действието 

на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено 

през течение на годината, от платения  данък се  възстановява недължимо внесената 

част, определена по следната формула: 

 

 

 



 64 

                                       ПДТПП х  ОМ 

      НВДТПП = ----------------------------------------  

                                                БМ 

 

      

 

     НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 

 

     ПДТПП -  платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който 

е  издадено разрешението. 

 

     БМ -  броят на календарните  месеци, за които е издадено разрешението  и е платен 

данъкът  върху таксиметров превоз на пътници. 

 

    ОМ –  оставащият   брой на  календарните месеци от срока на разрешението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници, 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 ( доп  с  Решение №    /   по протокол №  на ОбС – Исперих ) 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 ( отм. с Решение  №      /        по  протокол №     на ОбС - 

Исперих) 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.63   (1) ( отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих) 

Чл.64.  (1) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих) 

             (2) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих) 

 

Чл.65.  (1) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих) 

Чл.66  (1) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих) 

            (2) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих) 

Чл.67. (1) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (2) ( отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

Чл.68. (1) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (2) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (3) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (4) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (5)  (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих) 

Чл. 69  (1) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (2) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (3) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (4) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

 

. 
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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  №   / .  ,  по  

протокол   №    на ОбС – Исперих.  

§ 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 Населени места/улици 

І-ва гр.Исперих 

ІІ-ра 

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 

ІІІ-та 

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: 

2 звезди 
 30                            14                       5 

3 звезди  

е) бюфети, каравани и 

павилиони — за обект:  
200                          100                       75 

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 

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се 

определя в размер от 60 до 250 лв. за работно място според местонахождението на 
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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. (отм. с Решение №   /   по протокол №     на ОбС – Исперих ) 

                                                                                                            

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 

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. 

                                                                                                                                    рих400                               

200                             100 
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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 

36. Услуги с атрактивен характер: 

а) влакчета 
30 лв. на място 

 

б) файтони 
75лв. на място 

 

в) въртележки, виенски колела, блъскащи се 150 лв. на място 
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колички, велосипеди и рикши  

г) детски колички и моторчета 
150. лв. на брой 

 

д) стрелбища 
300 лв. на брой стрелбище 

 

37. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за брой 

моторно превозно средство в следните размери: 

А) мотопеди, мотоциклети 
300лв. 

 

Б) други МПС 
800лв. 

 

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.  

 

 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, становището на председателя на постояната  комисия. 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет‖ проведено на 21.01.2019 г. от 10.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

6 6 6 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. 

Докладната записка е разгледана  от всички постояни комисии. 

 Заповядайте г-н Хюсеин да докладвате становището на Вашата комисия. 

 

 Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие» 

На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ‖ проведено на 

21.01.2019 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 
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             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

7 4 4 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-жо Митева. 

 

Росица Митева – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „ Законност и обществен ред ‖ проведено на 21.01.2019 г. от 

14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

7 5 5 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 Мюсреф. 

 

Гюнел Мюсреф – председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване» 

На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване ‖ проведено на 

21.01.2019 г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                 

       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

6 4 4 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-жо Димитрова. 

 

Екатерина Димитрова – председател на ПК по «Образование, култура, 

спорт и туризъм» 

На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм‖ проведено на 

21.01.2019 г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 
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 Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

6 5 5 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 Нурула. 

 

Хамди Нурула– председател на ПК по «ПУКИ» 

На заседание ПК по „ ПУКИ‖ проведено на 21.01.2019 г. от 15.00 часа, след  

разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

5 3 3 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, мнения, предложения по докладната записка и проекта за решение 

имате ли? 

 Няма. 

Моля, колеги да преминем към гласуване. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 24.01.2019 г. от 14.00 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 
№          

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за‖       „ против‖      „въздържал се‖ 

 

  

 Подпис 

 1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

 2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР     

 3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ     

 4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

 5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

 6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

 7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

 8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ   Въздържал се  П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  
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11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД      

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ      

27. ХАМДИ НУРУЛА  НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     П  

 

 

       Резултати от гласуването: 

 След проведеното поименнно гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация с резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

29 25 24 0 1 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 622 

 

 

 На основание, чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, чл.76, ал. 3 и чл. 79 от АПК   

Общинският съвет взема следното                                                                                                                                         

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е : 
 

Изменя и допълва  Наредбата  за определяне размера на местните данъци  

на територията на община Исперих, както следва:  

 

 

 

       Чл. 5,  ал. 1 да се измени  както следва:  Установяването, обезпечаването и 

събирането на местните данъци се извършва от служители на общинската 

администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.  

Обжалването на свързаните с тях  актове се извършва  по местонахождението на 

общината, в чийто район е възникнало задължението,  по реда на Данъчно- 

осигурителния процесуален кодекс. 

        Чл.7,  ал. 1  да се измени както следва:   С данък върху недвижимите имоти се 

облагат разположените на територията на страната поземлени имот, сгради и 

самостоятелни обекти в сгради 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 
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реда на специален закон. 

      Чл. 9, ал 4 да се допълни както следва: При концесия данъчно задължен е 

концесионерът. При концесия  за добив  данъчно задължено лице е собственикът, с 

изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на 

ползване върху поземления  имот или съответната част от него. 

     Чл.10, ал. 1  да се допълни както следва:  Когато върху облагаем недвижим имот 

правото на собственост или ограниченото вещно право  на ползване е притежание на 

няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.  

      Чл.11, ал 1 да се измени както следва:  За новопостроените сгради и постройки, 

които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на 

територията собственикът,  уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по 

местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен 

данък върху недвижимите имоти. 

      Да се приеме нова  ал. 2  на чл. 11 със следното съдържание: Не се подават 

данъчни декларации  за облагане с годишен данък  за имотите  и ограничените  вещни 

права, придобити по възмезден или безвъзмезден  начин  по  раздел  трети  от тази 

глава. 

      Чл. 11, ал. 3  пр. ал.2 да се измени както следва:  За новопостроен или придобит 

по друг начин имот  или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 

предприятията подават  информация за   отчетната стойност и други обстоятелства, 

имащи значение за определянето на данъка. 

      Чл. 11, ал. 4 пр. ал. 3 да се измени както следва:  При  преустройство и при 

промяна на предназначението на съществуваща сграда или  на самостоятелен обект в  

сграда, както и при промяна на друго обстоятелство,  което има значение за определяне 

на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1. 

       Чл. 11, ал. 5 пр. ал. 4 да се доп. както следва: При придобиване на имот по 

наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32 от Закона за местни 

данъци и такси. В случай че не е  подадена данъчна декларация  по ал. 1 от 

наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 от Закона за 

местните данъци и такси служителят по чл. 4, ал. 1 от Закона за местните данъци и 

такси образува партида за наследения недвижим имот  въз основа на данните, налични 

в общината и в регистъра на населението. 

      Чл. 11, ал. 6 пр. ал. 5: Подадената декларация от един съсобственик, съответно 

ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели. 

     Да се приеме нова ал. 7 към чл. 11 със следното съдържание:  Не се изисква  

подаване  на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение  

за определяне на данъка, са удостоверени  от общината в случаите на търпимост на 

строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни  жилищни сгради или в качеството на възложител  по Закона за 

устройство на територията. Служител от общинската администрация  отразява 

служебно настъпилите  промени  в техническите характеристики на имота. 

      Чл. 11, ал. 8 пр. ал. 6 да се измени както следва:  Данъкът 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, ал. 2 да се допълни както следва:  Всеки от съсобствениците на имота, 

съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване,   може да 

плати данъка за целия имот за сметка на останалите 

      Да се приеме нова ал. 3 към чл. 21 със следното съдържание: В случай че е 

установено деклариране на повече от едно основно жилище,  облекченията по  ал.1 и 2  

не се прилагат и данъкът, определен по чл. 17, се дължи в пълен размер за всяко от 

жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища. 

     Чл. 23, ал. 1 да се изм. и доп. както следва:  За новопостроените сгради или части 
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от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са 

завършени. 

    Чл. 23, ал. 2 да се изм. и доп. както следва: При прехвърляне на собствеността  на 

имота или при учредяване  на ограничено вещно право на ползване  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. 

    Да се приеме нова ал. 3 към чл. 23 със следното съдържание : Завършването на 

сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация 

или  разрешение за ползване,  издадени по реда на Закона за устройство на територията, 

както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър. 

    Да се приеме нова ал. 4 към чл. 23 със следното съдържание:  Органите,  

издаващи  документите по ал. 3, предоставят служебно  по един екземпляр от тях  на 

данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им. 

    Да се приеме нова ал. 5 към чл. 23 със следното съдържание: Данъкът по  ал.1 се 

дължи  и в случаите, когато в двегодишен срок  от завършването на сградата в груб 

строеж, съответно – в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, 

ал.1  от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация 

или не е издадено разрешение за ползване. 

    Да се приеме нова ал. 6 към чл. 23 със следното съдържание: Лицето, 

упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител – за строежите от пета 

категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината в едноседмичен 

срок от съставянето му.  

   Да се приеме нова ал. 7 към чл. 23 със следното съдържание: Завършването на 

сградата  в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство 

на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с констативен акт, съставен от 

служители  на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може 

да оспори констатациите в акта в 7- дневен срок от уведомяването. 

    Чл. 24а, ал.1 да се допълни както следва:  Служителят на общинската 

администрация проверява подадените декларации и предоставената служебно  

информация по чл. 23, ал. 4, 6 и 7 и чл. 41а, ал. 1  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 

      Да се приеме нова  ал. 2   към чл. 33 със следното съдържание:   На основата на 

данъчната  оценка, послужила  за определяне на данъка  по  ал. 1, служителят в 

общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки 

наследник или заветник 

      Чл. 38, ал. 3 да се изм. и доп. както следва:  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 на задълженото лице,  както 

и въз основа на данните за облагаемия имот, предоставени по реда на чл. 24а. 

      Да се отмени ал. 3 към чл. 41. 

      Да се отмени ал. 4 към чл. 41. 

      Да се приеме нова ал. 2 към чл. 41а със следното съдържание:   Нотариусите в 7-

дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за 

прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като 

предоставят информация за размера  на заплатения данък по чл. 41, ал. 2      и основата, 

върху която е  определен. 

        Да се приеме нова ал. 3  към чл. 41а със следното съдържание:  Органите на 

Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен път на 
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Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства. 

Редът, обхватъ и периодичността на предоставянето на данните се уреждат със 

съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите. 

         Чл. 41а ал. 4 пр. ал. 2:: Срокът по ал.1 започва да тече от деня, следващ 

вписването. 

         Да  се приеме нова ал. 5 към чл. 41а със следното съдържание: В едномесечен 

срок от получаване на уведомлението по ал. 1 служителят в общинската администрация 

определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените 

вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за 

определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно задължените лица. 

         Да се приеме нова ал. 1 към чл. 41б със следното съдържание:  Съдиите, 

нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица 

извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или 

прекратяват вещни права, след като установят, че са платени данъците по тази глава за 

имуществото, което е предмет на сделката или действието. 

         Да се приеме нова ал. 2 към чл. 41б, т. 1 и 2 със следното съдържание:   В 

случаите на ал. 1 установяването от нотариуса на платения данък върху превозното 

средство – предмет на сделката, се извършва със: 

             1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на 

информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на  чл. 6а при 

посредничеството на информационната система на Министерството на вътрешните 

работи, или със 

            2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ, при условие че 

съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран  обмен по т. 1.  

 

         Да  се  отм. ал. 3, т. 5  към  чл. 44. 
 

          Чл. 45, ал. 1 да се измени както следва:  За леки и товарни автомобили с 

технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои 

от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:  

    

     ГДПС = ИмК х ЕК, 

     където: 

     ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни 

автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т; 

     ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1; 

     ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 

     1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от 

мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на 

производство на автомобила, по следната формула: 

    

     ИмК = Сkw х Кгп, 

     където: 

     Сkw е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която 

се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен както следва: 

 

      а)  до 55 kW включително –  0,50лв.   за 1 kW; 

      б)  над  55 kW до 74 kW включително –  0,69 лв.  за 1 kW; 

      в). над  74 kW до 110 kW включително –  1,25 лв. за 1 kW; 

      г). над  110 kW до 150 kW включително –   1,85 лв.  за 1 kW; 

      д). над  150 kW до 245 kW включително -  2,10 лв.  за 1 kW; 

      е) над 245 кW – 3,00 лв.  за 1 кW; 
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    Кгп е коригиращ  коефициент  за  годината  на  производство на автомобила в 

следните размери: 

 

Брой на годините от годината на 

производство, включително годината на 

производство 

Коефициент 

Над  20  години 1,1 

Над  15 до 20 години включително 1 

Над  10 до  15  години включително 1,3 

Над 5 до 10 години включително 1,5 

До 5 години включително 2,3 

 

     2. екологичният компонент  в зависимост от екологичната категория на автомобила 

е в  следния размер: 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

      Чл. 45, ал. 2 да се измени както следва:   Данъкът за ремаркета на леки и товарни  

автомобили с технически допустима максимална маса  не повече от 3,5 т  е  в  размер  

както следва:  

    1. товарно ремарке  – 10  лв. 

    2. къмпинг ремарке – 15 лв. 

 

         Чл. 45, ал. 6 да се измени както следва:  Данъкът за товарен автомобил  с 

технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер  20,00 

лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост. 

         Да се приеме нова ал. 14 към чл. 45 със следното съдържание:  Когато в 

регистъра по чл. 44, ал. 1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно 

средство,  се приема, че превозното средство е без екологична категория. 

         Чл. 47, ал. 4 да се допълни както следва:  За превозните средства, на които е 

прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на 

прекратяване на регистрацията за движение.  В случаите на обявено за издирване 

превозно средство регистрацията се  прекратява след подадено писмено заявление от 

собственика в съответното  звено „Пътна полиция― по месторегистрация на  превозното 

средство.  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. 

        Да се отмени ал. 1 към чл. 48. 

        Чл. 48, ал. 2 да се измени както следва:   За  мотопеди и мотоциклети с мощност 

на двигателя до 74 кW включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 

4― данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични  

категории, по – високи  от „Евро 4― – с 60 на сто намаление от определения  по чл.  45, 

ал. 3 данък. 

Без екологична категория, с екологични 

категории „Евро 1― и „Евро 2― 

1,20 

„Евро 3― 1,10 

„Евро 4― 1,00 

„Евро 5― 0,80 

„Евро 6― и „ЕЕV― 0,60 
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        Чл. 48, ал. 3 да се измени като следва  За автобусите, товарните автомобили,  с 

технически допустима максимална маса  над  3,5 т,  влекачите за ремарке и седловите 

влекачи с двигатели, съответстващи  на екологична  категория „Евро 4―, данъкът се 

заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5―, „Евро 6― и „ЕЕV― – с 

50 на сто намаление от определения  по  чл.  45, ал.5, 6, 7 и 12 данък 

        Чл. 48, ал. 5 да се измени както следва:    Когато в регистъра по чл. 44, ал. 1 няма 

данни  за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че 

превозното средство е без  екологична категория. 

        Чл. 50, ал. 1 да се измени както следва:  Данъкът се внася в приход на бюджета  

на  общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а  в  

случаите  по  чл. 44, ал. 5 – в приход  на общината по  регистрация на превозното 

средство. 

         Чл. 54, ал. 6 да се допълни както следва:   При прехвърляне на предприятието 

на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от 

тримесечието, следващо 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 

          Поправка на ал.1  към  чл. 62д  да  се  чете:  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: 

 

 

                                  ГДТПП х БМ 

      ДДТГ =  ----------------------------------------------- , 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 календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за 

който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 

        Поправка  на  ал. 2  към чл.  62д да се чете:  Когато действието на разрешението 

за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на 

годината, от платения  данък се  възстановява недължимо внесената част, определена 

по следната формула: 

 

                                       ПДТПП х  ОМ 

      НВДТПП = ----------------------------------------  

                                                БМ 

 

      

 

     НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 

 

     ПДТПП -  платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който 

е  издадено разрешението. 
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     БМ -  броят на календарните  месеци, за които е издадено разрешението  и е платен 

данъкът  върху таксиметров превоз на пътници.  

 

     ОМ –  оставащият   брой на  календарните месеци от срока на разрешението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на 

разрешението за извършване  на таксиметров превоз на пътници. 

 

    Чл. 62ж да се допълни както следва:  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. 

     

     Да се отмени  т. 21 от Приложение 2 към чл. 59  - Видове патентни дейности и 

годишни размери на данъка. 

 

 

   

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 № 622,  

по  Протокол  № 57 от 24.01.2019 год.  

 

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;  изм. и  доп.  с  Решение  №  

459/  25.01.2018г.  по  протокол  № 40  на  ОбС – Исперих; изм. и доп. с  Решение №  622  /  

24.01.2019г.  по  протокол  №  57  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. 
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9. ( нова приета с Решение  № 459 / 25.01.2018г.  по  протокол  №  40 на  ОбС -  

Исперих) данък върху  таксиметров  превоз на  пътници. 

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) ( изм. и доп. с Решение № 622 / 24.01.2019г. по протокол  №  57 на ОбС – 

Исперих  Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се 

извършва от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс.  

Обжалването на свързаните с тях  актове се извършва  по местонахождението на 

общината, в чийто район е възникнало задължението,  по реда на Данъчно- 

осигурителния процесуален кодекс. 

         (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 Данъчно-

осигурителния 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; 
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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 
 

Чл.7. (1) ( изм. с Решение №  622  / 24.01.2019г.  по протокол  № 57  на ОбС – Исперих)  

С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на 

страната поземлени имот, сгради и самостоятелни обекти в сгради 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) ( доп. с Решение №  622 / 24.01.2019г.   по  протокол  №  57  на ОбС – Исперих ) 

При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия  за добив  данъчно 

задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на 

концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления  имот или 

съответната част от него  

        (5)  За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, 

на което имотът е предоставен за управление. 

Чл.10. (1) ( доп. с Решение № 622  / 24.01.2019г.  по протокол  № 57  на ОбС – Исперих 

) .Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото 
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вещно право  на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на 

частите си.  

Чл.11.(1) ( изм. с Решение  №  622 /  24.01.2019г.  по протокол №  57  на ОбС – Исперих 

) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в 

експлоатация по реда на Закона за устройство на територията собственикът,  уведомява 

за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като 

подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. 

         ( 2 ) ( нова приета с Решение №  622  /  24.01.2019г.  по протокол №  57  на ОбС – 

Исперих ) Не се подават данъчни декларации  за облагане с годишен данък  за имотите  

и ограничените  вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден  начин  по  

раздел  трети  от тази глава. 

(3) ( пр. ал. 2  изм.  с  Решение № 622 /  24.01.2019г.  по протокол №  57  на ОбС – 

Исперих ) За новопостроен или придобит по друг начин имот  или ограничено вещно 

право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават  информация за   отчетната 

стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка. 

(4) ( пр. ал. 3  изм.  с Решение  № 622  / 24.01.2019г.   по протокол №  57  на ОбС – 

Исперих )  При  преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща 

сграда или  на самостоятелен обект в  сграда, както и при промяна на друго 

обстоятелство,  което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица 

уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1. 

(5) ( пр. ал. 4  доп. с Решение №  622  /  24.01.2019г.  по протокол №  57  на ОбС – 

Исперих )  При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в 

срока по чл. 32 от Закона за местни данъци и такси. В случай че не е  подадена данъчна 

декларация  по ал. 1 от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 

32 от Закона за местните данъци и такси служителят по чл. 4, ал. 1 от Закона за 

местните данъци и такси образува партида за наследения недвижим имот  въз основа на 

данните, налични в общината и в регистъра на населението. 

(6) ( пр. ал. 5 с Решение № 622 / 24.01.2019г.  по протокл №  57   на ОбС – 

Исперих ) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва 

останалите съсобственици или ползватели. 

( 7 ) (нова приета с Решение  № 622  /  24.01.2019г. по протокол № 57  на ОбС – 

Исперих ) Не се изисква  подаване  на данъчна декларация, когато промяната в 

обстоятелствата, имащи значение  за определяне на данъка, са удостоверени  от 

общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни  жилищни сгради или в 

качеството на възложител  по Закона за устройство на територията. Служител от 

общинската администрация  отразява служебно настъпилите  промени  в техническите 

характеристики на имота. 

(8) ( пр. ал. 6  изм.  с Решение №  622  / 24.01.2019г. по  протокол №  57      на ОбС 

– Исперих ) Данъкът 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) ( доп. с Решение №  622 / 24.01.2019г.  по протокол №  57  на ОбС – Исперих 

)  Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото 

вещно право на ползване,   може да плати данъка за целия имот за сметка на 

останалите. 

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: 
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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  приета 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 

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; 
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     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: 

3. 2  на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот за физически лица; 

4. 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 

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. 
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(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.  

  (3)  ( нова приета с Решение № 622  /  24.01.2019г.  по протокол №  57   на ОбС – 

Исперих ) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище,  

облекченията по  ал.1 и 2  не се прилагат и данъкът, определен по чл. 17, се дължи в 

пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани 

като основни жилища. 

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) ( изм. и доп. с Решение № 622  / 24.01.2019г.  по протокол №  57  на ОбС – 

Исперих ) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото 

на месеца, следващ месеца, през който са завършени. 

 (2) ( изм. и доп.  с Решение №  622  / 24.01.2019г.   по протокол   №  57  на ОбС – 

Исперих ) При прехвърляне на собствеността  на имота или при учредяване  на 

ограничено вещно право на ползване  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. 

( 3 ) ( нова приета с Решение № 622  / 24.01.2019г.   по протокол №  57  на ОбС – 

Исперих ) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за 

въвеждане в експлоатация или  разрешение за ползване,  издадени по реда на Закона за 

устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за 

кадастъра и имотния регистър. 

( 4 ) ( нова приета с Решение № 622  / 24.01.2019г.   по протокол №  57  на ОбС – 

Исперих ) Органите,  издаващи  документите по ал. 3, предоставят служебно  по един 

екземпляр от тях  на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването 

им. 

( 5 ) ( нова приета с Решение № 622  /  24.01.2019г.   по протокол  №  57  на ОбС – 

Исперих ) Данъкът по  ал.1 се дължи  и в случаите, когато в двегодишен срок  от 

завършването на сградата в груб строеж, съответно – в едногодишен срок от съставяне 

на констативен акт по чл. 176, ал.1  от Закона за устройство на територията, сградата не 

е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване. 

( 6 ) ( нова приета с Решение №  622  /   24.01.2019г.  по  протокол №  57  на ОбС – 

Исперих ) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител – за 

строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по 
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чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината 

в едноседмичен срок от съставянето му.  

(7) ( нова  приета с Решение №  622 / 24.01.2019г.  по протокол  № 57   на ОбС – 

Исперих )Завършването на сградата  в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 

2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с 

констативен акт, съставен от служители  на общината. Актът се съобщава на данъчно 

задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7- дневен срок от 

уведомяването. 

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  ( доп.  с  Решение  № 622  /  24.01.2019г.  по  протокол №  57  на ОбС - Исперих) 

(1) Служителят на общинската администрация проверява подадените декларации и 

предоставената служебно  информация по чл. 23, ал. 4, 6 и 7 и чл. 41а, ал. 1  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 приета 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) съответните служби на бюджетна издръжка са длъжни да ги 

предоставят безвъзмездно в 7-дневен срок. 

(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 
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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, 6-

месечния 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 

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. 

Чл 32. (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; 
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   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 държава-

членка 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.  

Чл. 33. (1)  Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник 

поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

            ( 2 ) ( нова приета с Решение №  622  / 24.01.2019г.  по протокол №  57  на ОбС – 

Исперих ) На основата на данъчната  оценка, послужила  за определяне на данъка  по  

ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го 

съобщава на всеки наследник или заветник 

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 
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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. 

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 по-

ниска 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) ( изм. и доп. прието с Решение № 622  / 24.01.2019г.   по  протокол  №  57  на 

ОбС – Исперих ) 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 на задълженото лице,  както и въз основа на данните за 

облагаемия имот, предоставени по реда на чл. 24а. 

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 
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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. ( изм. с Решение  №  459 /  25.01.2018г.  по  протокол  №  40  на  ОбС - Исперих)  

даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от 

централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел,  със статут в 

обществена полза за получените и предоставените дарения; 

5. обичайните подаръци; 

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на 

задължение, произтичащо от закон; 

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, 
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удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване. 

(3) (отм.   с  Решение №  622 /  24.01.2019г.  по протокол №   57  на ОбС – Исперих 

) 

(4) (отм.   с  Решение №  622  /  24.01.2019г.  по протокол №  57  на ОбС – Исперих 

) 

Чл. 41а  (нов  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 приета с Решение № 622  / 24.01.2019г.   по протокол № 57  на ОбС – 

Исперих ) Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват 

съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и 

превозните средства, като предоставят информация за размера  на заплатения данък по 

чл. 41, ал. 2      и основата, върху която е  определен. 

         ( 3) ( нова  приета с Решение № 622 / 24.01.2019г.  по протокол № 57  на ОбС – 

Исперих ) Органите на Министерството на вътрешните рабботи предоставят по 

електронен път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните 

превозни средства. Редът, обхватъ и периодичността на предоставянето на данните се 

уреждат със съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на 

финансите. 

          (4) ( пр. ал. 2 с Решение № 622  / 24.01.2019г.  по протокол №  57  на ОбС - 

Исперих ) Срокът по ал.1 започва да тече от деня, следващ вписването. 

          (5) ( нова приета с Решение № 622  / 24.01.2019г.   по протокол  №  57  на ОбС – 

Исперих )В едномесечен срок от получааване на уведомлението по ал. 1 служителят в 

общинската администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените, 

изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на 

данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява 

данъчно задължените лица. 

   Чл. 41б ( нов приет с Решение № 622  / 24.01.2019г.  по  протокол № 57   на ОбС – 

Исперих ) (1) Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и 

други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, 

учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че са платени 

данъците по тази глава за имуществото, което е предмет на сделката или действието. 

         (2) ( нова  приета с Решение № 622   / 24.01.2019г.     по протокол  №  57   на ОбС – 

Исперих ) В случаите на ал. 1 установяването от нотариуса на платения данък върху 

превозното средство – предмет на сделката, се извършва със: 

             1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на 

информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на  чл. 6а при 

посредничеството на информационната система на Министерството на вътрешните 

работи, или със 

            2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ, при условие че 

съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран  обмен по т. 1.  

 

 

 

 

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; 
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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. (отм. с решение №  622  /  24.01.2019г   по протокол  № 57  на ОбС - Исперих)   

(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. 

(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 -  
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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) (изм. с  Решение  № 622   / 24.01.2019г.  по  протокол №  57  на ОбС – 

Исперих ) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не 

повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и 

екологичен, и се определя по следната формула:  

    

     ГДПС = ИмК х ЕК, 

     където: 

     ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни 

автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т; 

     ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1; 

     ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 

     1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от 

мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на 

производство на автомобила, по следната формула: 

    

     ИмК = Сkw х Кгп, 

     където: 

     Сkw е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която 

се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен както следва: 

 

      а)  до 55 kW включително –  0,50 лв. за 1 kW; 

      б)  над  55 kW до 74 kW включително –  0,69 лв.  за 1 kW; 

      в). над  74 kW до 110 kW включително –  1,25 лв. за 1 kW; 

      г). над  110 kW до 150 kW включително –  1,85 лв.  за 1 kW; 

      д). над  150 kW до 245 kW включително -  2,10 лв.  за 1 kW; 

      е) над 245 кW -   3,00 лв.  за 1 кW; 

 

    Кгп е коригиращ  коефициент  за  годината  на  производство на автомобила в 

следните размери: 

 

Брой на годините от годината на 

производство, включително годината на 

производство 

Коефициент 

Над  20  години 1,1 

Над  15 до 20 години включително 1 

Над  10 до  15  години включително 1,3 

Над 5 до 10 години включително            1,5 

До 5 години включително            2,3 

 

     2. екологичният компонент  в зависимост от екологичната категория на автомобила 

е в  следния размер: 
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(2) ( изм. с Решение №  622 /  24.01.2019г.  по  протокол  №  57   на ОбС – Исперих 

)  Данъкът за ремаркета на леки и товарни  автомобили с технически допустима 

максимална маса  не  повече  от    3,5 т е в размер както следва:  

    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. 

5. над 490 до 750 куб. см включително – 100 лв. 

6.над 750 куб.см. – 120 лв.  

(4) ( изм. с Решение  №  459 / 25.01.2018г. по  протокол  №  40  на  ОбС  - 

Исперих) Данъкът за  триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент 

(ЕО) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013г. относно 

одобряването и надзора на пазара на дву-, три-, и четириколесни превозни средства ( 

ОВ, L 60/52 от 2 март 2013г.), наричан по- нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013‖ на 

базата на общото тегло в размер, като 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) ( изм. с Решение   № 622  / 24.01.2019г.   по  протокол  № 57  на ОбС – Исперих 

) Данъкът за товарен автомобил  с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но 

не повече от 12 т, е в размер  20,00 лв. за всеки започнати 750 кг. 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 

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 

други системи за 

окачване на 

задвижващата ос/оси 

Без екологична категория, с екологични 

категории „Евро 1― и „Евро 2― 

1,20 

„Евро 3― 1,10 

„Евро 4― 1,00 

„Евро 5― 0,80 

„Евро 6― и „ЕЕV― 0,60 
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А) с две оси - 18 10 лв. 40 лв. 

  18 20 40 лв. 80 лв. 

  20 22 80 лв. 160 лв. 

  22 25 250 лв. 400 лв. 

  25 26 400 лв. 700 лв. 

   26 28 700 лв. 700 лв. 

  28 29 400 лв. 500 лв. 

 29 31 500 лв. 750 лв. 

 31 33 750 лв. 1000лв. 

 33 38 1000 лв. 1500 лв. 

 38 - 1100 лв 1400 лв. 

Б) с три и 

повече оси 
36 38 750 лв. 1000лв. 

 38 40 1000лв. 1500 лв. 

         40 - 1500 лв. 2000 лв. 

  

(8) ( изм. с Решение № 459 / 25.01.2018г. по протокол  № 40  на ОбС - Исперих) 

Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), 

автокранове, и други специални автомобили, без тролейбусите е  в размер от 100  лв. 

(9) ( изм. с Решение №  459 / 25.01.2018г. по  протокол  №  40   на ОбС  -  

Исперих) Данъкът за автокранове 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: 

 

 

Брой оси на 

моторното 

превозно средство 

Допустима 

максимална маса 
Данък (в лв.) 

равна или 

повече от 

по-

малка 

от 

задвижваща ос/оси с 

пневматично или с 

окачване, прието за 

еквивалентно на 

пневматичното 

други системи за 

окачване на 

задвижващата ос/оси 

А) с две оси 12 13 40 лв. 80 лв. 

 13 14 80 лв. 200 лв. 

 14 15                 200 лв. 300 лв. 

 15 - 300 лв. 600 лв. 

Б) с три оси 15 17 80 лв. 150 лв. 

 17 19 150 лв. 300 лв. 

 19 21 300 лв. 350 лв. 

 21 23 350 лв. 500 лв. 

 23 - 500 лв. 800 лв. 

В) с четири оси 23 25 350 лв. 400 лв. 

 25 27 400 лв. 500 лв. 

 27 29 500 лв. 800 лв. 
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 29 - 800 лв. 1400 лв. 

 

(13) ( изм. с Решение  №  459 / 25.01.2018г.  по протокол   №  40 на ОбС - 

Исперих) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в 

чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е в размер на  30 лв. 

(14) ( нова приета с Решение  № 622 / 24.01.2019г.  по протокол  №  57    на ОбС – 

Исперих ) Когато в регистъра по чл. 44, ал. 1 няма данни за екологичната категория на 

моторното превозно средство,  се приема, че превозното средство е без екологична 

категория. 

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 ( нов приет 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: 

       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  №  459 / 25.01.2018г.  по протокол  №  40  на  ОбС - Исперих) 

Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди,  както 

и електрическите превозни средства  категории L5e,  L6e,  L7e,  определени  в чл. 4 от 

Регламент (ЕС) № 168/2013. 

(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. 
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(4) ( доп. с Решение № 622 / 24.01.2019г.    по  протокол  №  57   на ОбС – Исперих 

)  За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от 

месеца, следващ месеца на прекратяване на ретистрацията за движение.  В случаите на 

обявено за издирване превозно средство регистрацията се  прекратява след подадено 

писмено заявление от собственика в съответното  звено „Пътна полиция― по 

месторегистрация на  превозното средство.  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. 

(5) ( нова  приета  с  Решение   №  459 /  25.01.2018г.  по  протокол  №  40   на  ОбС 

- Исперих) Алинея  4 не се прилага и  данъкът се дължи за превозни средства,  чиято 

регистрация е служебно прекратена по реда  на  чл. 143, ал. 10 от Закона за движение 

по пътищата и за превозните средства  със служебно прекратена  регистрация  поради 

това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на  

българските държавни  стандарти – БДС 15980  и  БДС  ISO 7591. 

Чл.48. (1) ( отм. с  Решение  №  622 /  24.01.2019г.  по протокол №  57  на ОбС – 

Исперих ) 

  (2) ( изм. с Решение №  622 / 24.01.2019г.   по протокол  №  57  на  ОбС – 

Исперих )  За  мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 кW включително, 

и съответстващи на екологична категория „Евро 4― данъкът се заплаща с 20 на сто 

намаление, а за съответстващите на екологични  категории, по – високи  от „Евро 4― – с 

60 на сто намаление от определения  по чл.  45, ал. 3 данък. 

(3) (изм. с Решение № 622  / 24.01.2019г.  по протокол  № 57   на ОбС – Исперих ) 

За автобусите, товарните автомобили,  с технически допустима максимална маса  над  

3,5 т,  влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи  на 

екологична  категория „Евро 4―, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за 

съответстващите на „Евро 5―, „Евро 6― и „ЕЕV― – с 50 на сто намаление от определения  

по чл 45, ал.5, 6, 7 и 12 данък. 

(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) ( изм. с Решение № 622  / 24.01.2019г.  по протокол   № 57   на ОбС – Исперих )  

Когато в регистъра по чл. 44, ал. 1 няма данни  за екологичната категория на моторното 

превозно средство, се приема, че превозното средство е без  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) ( изм. с Решение  №  459 /  25.01.2018г. по протокол  № 40  на ОбС - Исперих)     

Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на 

превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява  със: 

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната 

система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни 

превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията, и: 
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        а)  системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на 

финансите в изпълнение на чл. 6а, или 

        б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на 

общината, или 

2. 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  № 622  /  24.01.2019г.  по  протокол  №  57  на ОбС – Исперих) 

(1) Данъкът се внася в приход на бюджета  на  общината, по постоянния адрес, 

съответно седалището на собственика, а  в  случаите  по  чл. 44, ал. 5 – в приход  на 

общината по  регистрация на 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 

   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. 
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(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 

данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, 

определен съобразно промените в обстоятелствата. 

(6) ( доп.  с Решение № 622  / 24.01.2019г.   по протокол  №   57  на ОбС – Исперих 

)  При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на 

дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо 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 най-

висок 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, 
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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 

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, 
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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.  

  (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. 
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 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 

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  (1) ( попр. с  Решение  № 622 / 24.01.2019г.  по  протокол  № 57  на  ОбС - 

Исперих) 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: 
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 ГДТПП х БМ 

      ДДТГ =  ----------------------------------------------- , 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 календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за 

който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 

   (2) ( попр. с  Решение  №  622 / 24.01.2019г. по  протокол  № 57   на  ОбС - Исперих)  

Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници 

бъде прекратено през течение на годината, от платения  данък се  възстановява 

недължимо внесената част, определена по следната формула: 

 

 

 

                                       ПДТПП х  ОМ 

      НВДТПП = ----------------------------------------  

                                                БМ 

 

      

 

     НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 

 

     ПДТПП -  платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който 

е  издадено разрешението. 

 

     БМ -  броят на календарните  месеци, за които е издадено разрешението  и е платен 

данъкът  върху таксиметров превоз на пътници. 

 

    ОМ –  оставащият   брой на  календарните месеци от срока на разрешението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници, 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 ( доп  с  Решение №  622  /  24.01.2019г. по протокол  № 57  на ОбС – Исперих ) 

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 ( отм. с Решение  №      /        по  протокол №     на ОбС - 

Исперих) 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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Чл.63   (1) ( отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих) 

Чл.64.  (1) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих) 

             (2) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих) 

 

Чл.65.  (1) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих) 

Чл.66  (1) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих) 

            (2) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих) 

Чл.67. (1) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (2) ( отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

Чл.68. (1) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (2) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (3) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (4) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (5)  (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих) 

Чл. 69  (1) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (2) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (3) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

            (4) (отм. с Решение  №  459  / 25.01.2018г. по протокол №  40 на ОбС - Исперих)  

 

. 

    

 

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  № 622  / 

24.01.2019г    по  протокол   №  57  на ОбС – Исперих.  

§ 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. 
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Приложение № 1 към чл.53 

 

Зона Населени места/улици 

І-ва гр.Исперих 

ІІ-ра 

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 

ІІІ-та 

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: 

2 звезди 
 30                            14                       5 

3 звезди  

е) бюфети, каравани и 

павилиони — за обект:  
200                          100                       75 

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 

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се 

определя в размер от 60 до 250 лв. за работно място според местонахождението на 
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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. (отм. с Решение № 622  /  24.01.2019г. по протокол  №  57  на ОбС – Исперих ) 

                                                                                                            

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 

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. 

                                                                                                                                    рих400                               

200                             100 
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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 

36. Услуги с атрактивен характер: 

а) влакчета 
30 лв. на място 

 

б) файтони 
75лв. на място 

 

в) въртележки, виенски колела, блъскащи се 150 лв. на място 
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колички, велосипеди и рикши  

г) детски колички и моторчета 
150. лв. на брой 

 

д) стрелбища 
300 лв. на брой стрелбище 

 

37. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за брой 

моторно превозно средство в следните размери: 

А) мотопеди, мотоциклети 
300лв. 

 

Б) други МПС 
800лв. 

 

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 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2019 година, приходно-

разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г. 

 

 Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Заповядайте г-н Кмет. 

 

Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общински съветници, 

Измина поредна трудна финансова година с изключителни мерки за затягане на 

финансовата дисциплина с цел обезпечаване както на разходите за необходимите 

дейности, така и за разплащане на неразплатените задължения (текущи и просрочени), 

датиращи още от бюджетната 2015 година. С удовлетворение може да заявим, че 

резултатите са положителни и това ни дава основание да продължим с тези мерки и 

през новата бюджетна година. Просрочените задължения са намалени почти на 

половина и към 31.12.2018 г. техният размер е 347 435 лв., въпреки че през 2018 г. 

продължи обслужването на главницата и лихвата по поетият дълг за обезпечаване на 

собственото участие на община Исперих по „Интегрирания проект за водния цикъл на 

гр. Исперих‖ в размери съответно 336 000 лв. и 27 894 лв., както и осигуряване на 

допълнителен собствен ресурс в размер на 406 664 лв. (извън приходите от ТБО 

събрани през 2018г.) за разплащане на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване.  

Като допълнение може да отбележим, че въпреки трудностите сме успели да 

подпомогнем и дейността на общинската ни болница в размер на 134 000 лв. Също така 

не следва да се омаловажи поетият ангажимент на общината да осигури безплатното 

хранене на децата в детските градини, като премахна таксите, които бяха събирани от 

родителите им.  Разходът за хранителни продукти през 2018 г. възлиза на 113 491 лв. 

През предстоящата 2019 година е необходимо да се придържаме към политиката 

на затягане на финансова дисциплина, като направим опити да  увеличим както 

събираемостта на собствените приходи, така и на просрочените общински вземания. 

Една от основните цели на Бюджет 2019 е оптимално минимизиране на текущите и 

просрочени задължения на Общината, без това да ограничава или възпрепятства 

нормалното функциониране на необходимите дейности.  

Дългът от ФЛАГ ЕАД, поет за обезпечаване собственото участие на Общината в 

размер на 1 500 000 лева. – със срок на погасяване съответно 25.06.2020 г., се обслужва 

редовно. Остатъкът по главницата на 01.01.2019 г. е в размер на 492 000 лв. 

Необходимите собствени финансови средства през 2019 г. за обслужване на главницата 

и лихвата по този дълг са съответно 336 000 лв. и 17 800 лв. 

 

При разработването на Бюджет 2019 сме се базирали на: 

 Приемане на ясни приоритети и реално изпълними цели за 2019 г; 

 Осигуреност на разходите с устойчив резултат (усвояване на средства от ЕС); 

 Планиране на разходните отговорности до реалните размери на собствените 

приходи  

 Прозрачност и публичност на бюджетния процес. 

 



 110 

Бюджетната устойчивост на Общината е първостепенна задача и нейното 

изпълнение предполага координираното участие в бюджетния процес, както на 

политическото ръководство, така и на общинския съвет и общинската администрация. 

Спазвайки принципите на добро финансово управление е необходимо да се положат 

максимални усилия на всички нива на управление за постигане на икономическа 

стабилност, особено в година на избори. 

 

Проектът за бюджет 2019 е разработен в съответствие с разпоредбите на Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2019 година, Решение № 277 на 

Министерския съвет от 24.04.2018 г. (изм. с РМС № 776 от 30.10.2018 г.) за приемане 

на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни 

показатели през 2019 г., ПМС № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2019 г. и утвърдената от Министъра на финансите 

Единна бюджетна класификация за 2019. 

 

Предложеният проект за бюджет 2019, е съобразен с настъпилите изменения в 

нормативната уредба за 2019 г. и запазените промени от 2018 г., а именно: 
 

1. В Закона за публичните финанси (ЗПФ)  

► Остават в сила въведените нови разпоредби за одобряване с Решението за 

приемане на общинския бюджет на нови лимити, разчети и ангажименти 

(максимален размер на задълженията и ангажиментите за разходи, просрочените 

задължения и вземания, които ще бъдат погасени, лимит за нов общински дълг, 

индикативен разчет на средствата от ЕС, тригодишна бюджетна прогноза и др.); 

► Остават в сила разширените правомощия на общините относно паричните 

постъпления от продажба на общински нефинансови активи – като към текста „се 

разходват само за финансиране изграждането, основен и текущ ремонт на 

социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми 

за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура‖ е 

добавено и „и за погасяване на временни безлихвени заеми, отпуснати по реда на 

чл. 130ж, ал. 1.‖ ( чл.127, ал. 2, в сила от 14.11.2017 г.); 

► Остава в сила  срокът за приемане на общинските бюджети - 15 работни дни 

от внасянето в Общинския съвет от Кмета на Общината (в срок до 20 работни дни 

от обнародването на ЗДБРБ за съответната година), тоест крайният срок е до 

06.02.2019г. (чл. 84, ал.4 и чл. 94, ал. 2); 

► Годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка община във 

всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер 

на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три 

години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на 

бюджета на общината, като тук не се включва дългът на общините по временни 

безлихвени заеми и по предоставени им заеми от други лица от сектор "Държавно 

управление". ( чл.32, ал. 1 и ал. 5); 

► С решение на общинския съвет от бюджета на общината може да се отпускат 

безлихвени заеми на други общини, както и на други бюджетни организации, 

чиито бюджети не са част от държавния бюджет, със срок за възстановяване не 
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по-дълъг от края на следващата бюджетна година. Отпускането на заемите не 

следва да възпрепятства своевременното разплащане на задълженията по бюджета 

на общината, от който е предоставен заемът. През 2017 беше въведено 

ограничение заемът да не надвишава  размерите на общата изравнителна субсидия 

и целевата субсидия за капиталови разходи на съответната община, приети с 

годишния закон за държавния бюджет. Безлихвени заеми по ал. 1 не се отпускат 

на общини, когато решението на общинския съвет за поемане на дълг е прието 

след изтичането на 39 месеца от неговото избиране. (чл. 103, ал. 2, ал. 5 и ал. 6). 

► Остава достъпът на общините до временни безлихвени заеми от Централния 

бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със 

средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори. 

(чл. 104, ал. 1, т.1); 

► Остава в сила въведеният през 2016 г. срок за представяне на проекта на 

бюджет за публично обсъждане – до 20 работни дни от обнародването на закона 

за държавния бюджет за съответната година. (чл.84, ал. 6, в сила от 07.06.2016г. 

/предишен срок до 30 ноември на предходната година/); 

► Остават в сила промяната от 2016 г. максималните размери 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 (чл.94, ал. 3, т. 1, в сила от 07.06.2016г. /предишен 

размер – до 5 на сто/); 

► Остават в сила промяната от 2016 г. максималните размери 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 (чл.94, ал. 3, т. 2, в сила от 07.06.2016г. /предишен 

размер – до 30 на сто/); 

► Остава в сила промяната от 2016 г. в срока за приемане на годишните отчети 

от Общинския съвет - не по-късно от 30 септември на годината, следваща 

отчетната година. (чл.140, ал. 5, в сила от 07.06.2016г. /предишен срок – не по-

късно от 31 декември на годината, следваща отчетната година./) 

► Остава в сила отменената разпоредба текущи разходи за местни дейности да 

не могат да се финансират за сметка на поемането на дългосрочен дълг от 

общината. (чл.127, ал. 4  - Отм. - ДВ, бр. 91 от 2017 г.) 

► Остават в сила въведените през 2017 нови ограничения - Не се допуска 

поемането на ангажименти за разходи от кметовете на общини, ако общината не е 

привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в 

съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2. Не се допуска натрупването 

на нови задължения за капиталови разходи и/или поемането на ангажименти за 

капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на 

javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%94%D0%91%D0%A0%D0%91_2000');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB103_%D0%B0%D0%BB1');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB94_%D0%B0%D0%BB3_%D1%821');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB94_%D0%B0%D0%BB3_%D1%822');
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общината приходи не се изпълняват. Не се допуска увеличение на наличните по 

бюджета на общината към края на годината просрочени задължения спрямо 

отчетените към края на предходната година, ако наличните към края на 

предходната година просрочени задължения надвишават 5 на сто от отчетените 

разходи. (чл.128, ал. 2, ал. 3 и ал. 4,  -  Обн.  ДВ, бр. 91 от 2017 г.); 

► Конкретизира се начина на изчисляване на максималния размер на новите 

задължения за разходи и на ангажиментите за разходи, в случай на 

правоприемство или когато съответните второстепенни разпоредители са били 

подчинени на други първостепенни разпоредители. (чл. 94, ал. 8 и ал. 9); 

► Облекчават се условията за ползване на неизразходваните средства от 

субсидии – средствата от целевата субсидия за капиталови разходи и трансферите 

за местни дейности – обща изравнителна и за зимно поддържане и 

снегопочистване на общински пътища не се възстановяват и може да се разходват 

за същите цели  и през следващите бюджетни години. (чл. 129, ал. 1 и ал. 2); 

 

2. В Закона за държавния бюджет на република България за 2019 г. 

► Няма предвидена възможност и през 2019 г. за подкрепа на общини със 

структурен дефицит; 

► Увеличава се минималната работна заплата от 510 лв. на 560 лв. от 

01.01.2019 г., (ПМС № 320 от 20.12.2018); 

► Остава в сила възможността общините въз основа на решение на Общинския 

съвет да трансформират целевата субсидия за капиталови разходи в целеви 

трансфер за финансиране разходите за извършване на неотложни текущи ремонти 

на общински пътища и уличната мрежа, като през 2019 г. отпадат ограниченията 

от 2018 г. „до 50 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи‖ и „след 30 

април‖ (чл. 88. ал. 1). 

► За покриване на финансовия недостиг на общини, които са бенефициенти по 

проекти по оперативни програми ―Транспорт и транспортна инфраструктура‖, 

―Околна среда‖ и ―Региони в растеж‖, одобрени от Европейска инвестиционна 

банка в съответствие с изискванията на Финансовия договор между Република 

България и Европейската инвестиционна банка, може да се отпускат  заеми от 

Българската банка за развитие. (чл. 83, ал. 1); 

► Увеличава се минималният размер на основната заплата за най-ниската 

длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния 

служител на 560 лв. от 1 януари 2019 г. (чл. 60); 

► Остава в сила промяната от 2017 за сроковете за предоставянето на общата 

изравнителна субсидия: до 20 януари 50%, до 20 юли 25% и до 20 октомври 25 %; 

(чл. 53, ал. 3); 

► Отменя се разпределението на годишния размер на целевата субсидия за 
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капиталови разходи за общините по тримесечия (15 : 30 : 30 : 25 през 2018 г.). 

През 2019 г. целевата субсидия за капиталови разходи ще се предоставя на 

общините до 5-о число на текущия месец въз основа на заявки на общините. (чл. 

53, ал. 2); 

► Запазва се разпоредбата Държавен фонд ―Земеделие‖ и през 2019 г. да 

извършва плащанията на общини за финансиране на разходите за данък добавена 

стойност по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на 

селските 

райони за периода 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г, (чл. 86); 

► Остава в сила освобождаването от наеми на бюджетните организации, когато 

са настанени в сгради - собственост на държавата или на общините (чл. 78); 

► Остава в сила максималният размер на присъдената издръжка, която се 

изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за 2019 г.  -  80 лв. 

(чл.65). 

► Запазва се въведеното през 2017 ограничение на размера на 

представителните разходи на кметове на общини – до 2 на сто от общия годишен 

размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация. (чл. 90, 

ал. 1); 

► Запазва се промененото през 2017 ограничение на размера на 

представителните разходи на общинските съвети – до 1 на сто от общия годишен 

размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация. (чл. 90, 

ал. 2). 

 

3. В Закона за местни данъци и такси 

► Не се освобождават от данък върху недвижимите имоти сградите, въведени в 

експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на 

енергопотребление "B", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 

г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", както и сградите, 

въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и 

получили сертификати с клас на енергопотребление "C", и сградите, въведени в 

експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на 

енергопотребление "D", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и 

наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност - в случаите, в които 

сградата е получила сертификат с клас на енергопотребление в резултат на 

предприети мерки за енергийна ефективност, финансирани с публични средства. 

(в сила от 01.01.2016 г. - чл. 24, ал. 7). 

► Остава в сила възможността данъчните декларации да се подават и по 

електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (в сила от 

01.01.2015 г. - чл. 3. ал.2); 

► Остава в сила задължението на общините да предоставят ежедневна 
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информация по електронен път на Министерство на финансите относно 

определянето, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси. (в сила 

от 01.01.2015 г. - чл. 5а); 

► Остава в сила разпоредбата за освобождаване от ДНИ на 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 поземлените 

имоти, върху които са построени - собственост на законно регистрираните 

вероизповедания в страната. Но в сила от 01.01.2016 г. се добавя условието 

имотите да не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им 

богослужебна дейност. (чл. 71а, ал.1 и 2); Същите имоти са освободени и от такса 

битови отпадъци, като в сила 01.01.2019 г. е добавено условието „молитвените 

домове, храмовете и манастирите трябва да са вписани в регистъра по чл. 12, ал. 

3 от Закона за вероизповеданията.‖ (в сила от 01.01.2014 – чл. 24, ал. 1, т. 9); 

► Остава в сила промяната в обхвата на таксата по чл. 6, ал. 1, т. ―г‖ в сила от 

01.01.2018 г. -  такса „за дейностите по хранене на децата в задължителното 

предучилищно образование извън финансираното от държавата‖ (Преди - за 

дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно 

образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните 

от държавата дейности) (чл. 6, ал. 1, т. ―г‖);  

► Отпада разпоредбата за превозните средства с мощност на двигателя до 74 

kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и 

несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" 

и "EEV", данък превозни средства за съответната година се заплаща с намаление 

от 20 до 40 на сто. (в сила от 01.01.2019 – чл. 59 ал. 1); 

► Изменя се разпоредбата на чл. 59, ал. 2 от  „за превозните средства с 

мощност на двигателя до 74 kW 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‖ на „за мотопеди и 

мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на 

екологична категория „Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за 

съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4" - с 60 на сто 

намаление‖. (в сила от 01.01.2019 – чл. 59 ал. 2); 

► Изменя се разпоредбата на чл. 59, ал. 3 от „за автобусите, товарните 

автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, 

съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща с 

40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на 

сто намаление‖ на „за автобусите, товарните автомобили, с технически допустима 

максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, 

съответстващи на екологична категория „Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто 

намаление, а за съответстващите на „Евро 5", „Евро 6" и „ЕЕV" - с 50 на сто 

намаление‖ (в сила от 01.01.2019 – чл. 59 ал. 3); 
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► Общинските служители имат правата и задълженията на публични 

изпълнители в производствата по обезпечаване на данъчни задължения (чл. 4, ал. 

3); 

► Остава в сила и тази година освобождаването от ДНИ на недвижими имоти с 

данъчна оценка до 1680 лв. (чл.10, ал.4); 

► Размерът на данък недвижими имоти (ДНИ) се определя в разширени 

граници от 0,1 до 4,5 на хиляда, като в сила от 01.01.2019г. се добавят изключения за 

някои имоти, както следва: за жилищни имоти, разположени на територията на 

населено място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в 

Република България и определяне на техните граници, които за съответната година не 

са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са 

регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в граници, 

както следва:а) от 5 до 7 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот - за 

имотите, разположени в балнеолечебни, климатични планински и климатични морски 

курорти от национално значение; б) от 4,5 до 6 на хиляда върху данъчната оценка на 

недвижимия имот - за имотите; (чл. 22); 

► ДНИ се плаща на две равни вноски в следните срокове: 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 (от 01.01.2015г.- чл.28, 

ал.1 и 2); За недвижимите имоти, придобити след 31 октомври данъкът се заплаща в 

двумесечен срок от датата на придобиването на имота. (от 01.01.2016г.- чл.28, ал.4); 

► Регламентира се, че за имоти държавна и общинска собственост данъчно 

задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление (чл.11,ал. 5); 

► Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните 

срокове: от 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На 

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

01.01.2015г.- чл.60, ал.1); 

► Остава в сила до 31.12.2021 промяната в срока за подаване на декларация за 

освобождаване на имоти от такса за сметоизвозване и сметосъбиране – до 31 

декември (в сила от 01.01.2014  - чл. 71, т. 1); От 01.01.2022 г. срокът се променя  - 

до 31 октомври на предходната година  (чл. 71, т. 2); 

► Забраната, според която данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната 

балансова стойност или пазарна цена не могат да служат като основи за 

определянето на размера на такса „битови отпадъци‖ се променя на 31.12.2021 г. 

включително.; 

► Остава в сила въведеният нов данък върху таксиметровия превоз на 

пътниците, определен от общинския съвет в граници от 300 лв. до 1000 лв. За 

община Исперих определеният размер с Решение № 214 от 29.09.2016 г. е 320 лв. 

(чл. 1, т. 8); 

► Считано от 01.01.2020 г. отпада изискването за деклариране на 

https://web.lakorda.com/lakorda/?%C7%CA_2013_24882&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=3489427
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новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на 

Закона за устройството на територията. Необходимите данни ще се предоставят на 

служителите от местните приходни звена от възложителя на строежа след 

завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на 

финансите. (чл. 14, ал. 2, в сила от 01.01.2019 г.); 

► Определя се, че в случай, че не е подадена данъчна декларация от 

наследниците или заветниците - след изтичане на съответните срокове, служител 

от звеното за местни приходи да може да образува партида за наследения 

недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на 

населението. (чл. 14, ал. 6, в сила от 01.01.2019 г.); 

► Без подаване на данъчна декларация ще се установява данъка върху 

недвижимите имоти и в случаите, когато промяната в обстоятелствата, имащи 

значение за определяне на данъка са удостоверени от общината в случаите на 

търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството й на възложител 

по Закона за устройството на територията. Служител от общинската 

администрация ще отразява служебно настъпилите промени в техническите 

характеристики на имота. (чл. 14, ал. 8, в сила от 01.01.2019 г.); 

► Въвежда се категорично ограничение за ползване на отстъпката за основно 

жилище – в случай, че е установено декларирането на повече от едно основно 

жилище – облекчение не се ползва за нито един от тях. (чл. 25, ал. 3, в сила от 

01.01.2019 г.); 

► Обединяват се в една формула за определяне на данъка върху превозните 

средства досегашният имуществен компонент (мощност на двигателя  и години) и 

досега прилаганите екологични облекчения , които стават екологичен компонент. 

Също така има и промяна в групите превозни средства – обединяват се в една 

група всички автомобили до 55 kW и се въвеждат две нови категории – „над 150 

kW  до 245 kW‖ и над 245 kW. Променят се и коефициентите за година на 

производство на автомобила и коефициентите за екологична оценка. При този 

начин на определяне на данъка отпада и данъчното облекчение за действащо 

катализаторно устройство. (чл. 55, ал. 1, в сила от 01.01.2019 г.); 

► Определя се, че когато в регистъра на МВР няма данни за екологичната 

категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е 

без екологична категория. (чл. 55, ал. 14, в сила от 01.01.2019 г.); 

► Съгласно § 40 от Закона за изменение и допълнение на Закона за 

корпоративното подоходно облагане (Обн., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 

01.01.2019 г.) за 2019 г. общинският съвет определя размерите на данъка върху 

превозните средства до 31 януари 2019 г. Когато не са определени нови размери в 

посочения срок, за 2019 г. данъкът се определя съгласно минималните размери на 

данъците и коригиращите коефициенти, определени в чл. 55, ал. 1 от Закона за 

местните данъци и такси. 
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4. В Постановление на Министерски Съвет № 344 от 21.12.2018 г.  

► От 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г. средствата за предоставяне на социалните 

услуги „Личен асистент‖, „Социален асистент" и „Домашен помощник‖ на лицата, 

на които е извършена социална оценка по правилата на Операция „Независим 

живот", финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 

2014 - 2020 г., и след приключване на финансирането по програмата, се 

предоставят на общините чрез Агенцията за социално подпомагане. (чл. 19, ал. 1); 

От 01.09.2019 г. финансирането на тези услуги ще бъде извършвано съгласно 

приетия Закон за личната помощ (Обн., ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г.,в сила от 

01.01.2019 г.); 

► Неизразходваните средства от предоставените по бюджетите на общините за 

зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за 2018 г. могат да 

се използват за същата цел през 2019 г., както и за разплащане на просрочени 

задължения за дейности по зимно поддържане на общинските пътища. (чл. 47, ал. 

2); 

► Запазва се разпоредбата по решение на директора, при условие, че са 

осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на училището, детската 

градина или центъра за подкрепа на личностното развитие могат да се извършват 

основни ремонти и да се придобиват дълготрайни активи (без автомобили за 

администрацията на училището и за закупуване на мобилни телефони за 

училището, за детската градина или за центъра за подкрепа на личностното 

развитие) за сметка на средства с източник: остатъци от предходни години с 

изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък; собствени 

приходи; субсидия - по формула. (чл. 41, ал. 1 и ал. 3); 

► Неусвоените към 31 декември 2018 г. средства от постъпилите по бюджетите 

на общините трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а" от Закона за публичните 

финанси могат да се разходват за същите цели, както и за капиталови разходи през 

следващите бюджетни години в рамките на съответната функция, ако това не 

противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени. 

(чл. 45); 

► Неусвоените средства от трансформирана по реда на чл. 87 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2018 г. целева субсидия за 

капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи 

ремонти на общински пътища и на улична мрежа се разходват за същата цел през 

2019 г. съгласно приетите решения на общинските съвети. (чл. 44, ал. 4); 

► Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от Закона 

за държавния бюджет на Република България за 2019 г. не могат да се финансират 

разходи за общинската администрация за придобиване на леки автомобили, 

включително за плащания по договори за лизинг от предходни години, мобилни 

телефони и стопански инвентар. (чл. 46); 
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► Финансирането на разкритите след 01.01.2019 г. места в детските ясли, 

детските кухни, детските градини, специализираните институции за социални 

услуги и социалните услуги, предоставяни в общността, се осигурява от 

приходите на общините. От следващата бюджетна година финансирането може да 

се осигури при условие, че те са разкрити до 30.06.2019 (чл. 43). 

 

5. В Закона за данък добавена стойност 

► Запазва се разпоредбата на чл. 3, ал. 5, т. 1, б. "м" от ЗДДС в частта за 

концесиите както следва: за доставките, свързани с „както и възлагането на 

концесия за строителство, концесия за услуги, концесия за ползване и 

предоставянето на концесия за добив‖, органите на държавната или местна власт 

имат качеството на задължено по смисъла на ЗДДС лице (в сила от 03.01.2018 г.); 

► Услугите, предоставяни от държавен съдебен изпълнител се облагат с ДДС ( 

в сила от 01.01.2013, чл.3, ал. 5, т.1, б. „о‖ ); 

► Не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от 

преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия в резултат на 

преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в 

резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални 

правоприемници на преобразуваните. (в сила от 01.01.2013, чл. 10, ал. 1, т. 4); 

► Въведеният специален режим за касова отчетност на ДДС в сила от 

01.01.2014 -  Глава седемнадесета „а‖ остава в сила; 

► Въведен е режим за отложено начисляване на данъка при внос в сила от 

01.07.2019 -  Глава двадесета „а‖; 

► Въведеният режим за обратно начисляване на ДДС за доставки на услуги 

свързани с битови, производствени, строителни, и опасни отпадъци, както и 

услуги свързани с обработката им остава в сила (чл. 163 а); 

► Остава в сила разпоредбата за получените от общината услуги по 

изграждане, реконструкция и модернизация на активи, предназначени за 

експлоатация на ВиК оператора, включително консултантски, адвокатски, 

счетоводни, одитни и други подобни услуги, получени във връзка със 

сключването и изпълнението на договорите е налице право на данъчен кредит. 

► Остава в сила разпоредбата, според която не е доставка на стока или услуга 

доставката към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от 

апортиращия в резултат на предоставяне за ползване на имоти от държавата и 

общините на заявителите за нуждите на частни детски градини и училища 

по Закона за предучилищното и училищното образование и последващото им 

преминаване към държавата и общините от заявителите при закриване на 

детските градини и училищата. (чл. 10, ал. 1, т. 5 – в сила от 01.01.2017 г.); 

► Към освободените доставки, свързани със социални грижи и осигуряване се 
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добавя и извършването на посредничество при международно осиновяване 

по Семейния кодекс. (чл. 40, ал. 4 – в сила от 01.01.2019 г.); 

► Дава се възможност за по-късно внасяне на данъка след процедура по 

приспадане -  „когато за последния данъчен период е налице резултат за периода 

- данък за внасяне, лицето е длъжно да внесе данъка в държавния бюджет по 

сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за 

приходите в срок до края на календарния месец, следващ календарния месец, 

през който е следвало да бъде подадена справка-декларацията за този данъчен 

период.‖ (чл. 89, ал. 2 – в сила от 01.01.2019 г.). 

► Регистрация по избор по Закона за данък върху добавената стойност може 

да се да се заяви от лицата пред Агенцията по вписванията при заявяване за 

вписване на първоначална регистрация по реда на глава втора от Закона за 

търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.(чл. 

100, ал. 5 – в сила от 01.01.2019 г.); 

► Считано от 01.01.2019г. Националната агенция за приходите създава и 

поддържа публичен електронен списък на електронните магазини. (чл. 118, ал. 

19 – в сила от 01.01.2019 г.). 

 

 

6.  В Закона за общинската собственост 

► Остава в сила разпоредбата, с която се определя, че Общините не заплащат 

такса за издаването на скици и предоставянето на справки за имотите - 

общинска собственост. Досега беше в сила само пред Агенцията  по  геодезия, 

картография и кадастър – (чл.59, ал.6); 

► За вписването в службата по вписванията на актове за общинска 

собственост 

и актове за поправка на актове за общинска собственост не се заплаща такса (чл. 

60 а); 

► Директорите на общинските предприятия са второстепенни разпоредители 

с бюджет, а не самите общинските предприятия (чл. 52, ал. 5 – в сила от 

07.06.2016 г.). 

 

 

7. В Закона за предучилищното и училищното образование 

► Остава в сила разпоредбата за осигуряване на безплатен транспорт до най-

близката детска градина или училище за подлежащите на задължителна 

предучилищна подготовка деца и за учениците от населените места, в които няма 

детска градина или училище. Като в сила от 01.01.2018 г. се разширява обхвата на 

учениците, за които ще се предоставят средства за транспорт от държавния бюджет 

– такива ще се предоставят и за ученици, които пътуват ежедневно до най-близкото 
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училище в друго населени място, в което се обучават за придобиване на 

квалификация за професия, ако такова обучение не се провежда в населеното място, 

в което живеят. (чл. 283, ал.2); 

► Общинските недвижими имоти, предоставени за управление на общинските 

училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, са 

публична общинска собственост. От датата на влизане в сила на акта за обявяване 

на държавно училище за общинско, имотите - публична държавна собственост, 

предоставени на училището преди обявяването му за общинско, преминават в 

собственост на общината, на територията на която се намират имотите, и стават 

публична общинска собственост, а вещите - държавна собственост, стават 

собственост на общината, финансираща училището. (чл. 302 – в сила от 01.01.2017 

г.); 

► Придобитите възмездно от общинските училища, детски градини и центрове 

за подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи са със статут 

на частна общинска собственост. (чл. 303 – в сила от 01.01.2017 г.); 

► Придобитите безвъзмездно общинските училища, детски градини и центрове 

за подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи, както 

имотите и вещите, собствеността върху които им е възстановена, са собственост на 

училището, детската градина или центъра. (чл. 304 – в сила от 01.01.2017 г.); 

► Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или 

преобразуване на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за 

личностно развитие, се използват за образователни, здравни, социални или 

хуманитарни дейности по реда на  Закона за общинската собственост и 

подзаконовите актове по прилагането му. Ако за имотите или части от тях и 

вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на общински 

училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, за които 

няма обществена потребност за ползването им за дейностите по изречение първо, 

могат да се ползват и за други дейности при едновременно изпълнение на следните 

условия: 1. в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от 

използването им за образователни, здравни, социални или хуманитарни 

дейности; 2. налице е положително становище на министъра на образованието и 

науката, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в 

общината; 3. населеното място е с население под 5 хиляди души. (чл. 305 – в сила от 

01.01.2017 г.); 

► Актуализирана е разпоредбата за признаване на транспортни разходи от 

местоживеенето им до местоработата и обратно на педагогическите специалисти, 

които работят в населено място извън  местоживеенето си. (Досега право имаха 

само тези които работят в малки населени места). (в сила от 01.01.2018 г - чл. 219, 

ал. 5). 

► Намален е резервът за нерегулярни разходи, който може да се предвиди като 

част от формулата в размер от „до три на сто‖ на „до две на сто‖ от средствата за 

съответната дейност. (в сила от 01.01.2018 г - чл. 282, ал. 11). 
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► Създава се по-ясна уредба по отношение финансирането на издръжката на 

децата в задължително предучилищно образование чрез такси от родителите – 

такива такси могат да бъдат определяни о събирани само за дейностите по хранене, 

извън финансираното от държавата. (в сила от 01.01.2018 г - чл. 284, ал. 4). 

 

 

8. В Закона за ограничаване на плащанията в брой 

► Остава в сила ограничението на плащанията в брой над 10 000 лева. (в сила 

от 01.01.2016 г - чл.3). 

► Остава в сила  редът за теглене на средства в брой от бюджетните 

организации-разрешава се само за плащания, при които не е практично или 

възможно извършването им с бюджетен превод. (чл.4а); 

 

 

9. В Закона за защита при бедствия 

► Срокът за изготвяне на общинския план за защита при бедствия е променен 

от 05.07.2017 до 05.07.2019 г. (§ 51 от ПЗР). 

 

 

10. РМС № 593 от 20.07.2016 г. 

► Остава в сила РМС № 593 от 20.07.2016 г.,и през 2019 г. Решението 

задължава бюджетните разпоредители да информират предварително 

Националната агенция за приходите(НАП) и Агенция „Митници‖ (АМ) за 

предстоящи плащания към контрагенти по договори на стойност над 30 000 лева с 

ДДС и да извършат съответните разплащания само след потвърждение от НАП и 

АМ, с някои изключения цитирани в текста на Решението. 

 

 

 

 

І. ПРИХОДИ 

Приходната част на бюджета на община Исперих се формира от собствени 

приходи, държавни трансфери и преходен остатък. 

Рамката на проекта за бюджет 2019 е определен на база реализирания от 2018 г. 

преходен остатък, утвърдените с чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2019 г. размери на обща, изравнителна и целева субсидия за капиталови 

разходи, и реалистичната прогноза на общинска администрация за постъпленията от: 

 местни данъци; 

 разпореждане с общинско имущество; 

 общински такси; 

 глоби;  
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 концесии и др., съобразени както с настъпилите изменения в нормативната 

уредба, така и със финансово-икономическата криза.; 

 и преходен остатък от 2018 г. 

Утвърденият размер на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет 

и бюджета на Общината за 2019 г. е 15 240 924лв., в т.ч.: 12 934 624лв. обща субсидия, 

предназначена единствено за дейностите държавна отговорност, 1 532 200 лв. обща 

изравнителна субсидия, 102 800 лв. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване и 

671 300 лв. целева субсидия за капиталови разходи.  

 

Реализираните икономии към 31.12.2018 година (преходен остатък) са в 

размер на 1 740 877 лв. От тях 554 424 лв. са икономии от делегираните от държавата 

дейности, от които 387 208 лв. са на училищата. 

Икономиите от местните дейности към 31.12.2018 г. са в размер на 1 186 453 лв., 

от които 1 079 889 са за капиталови разходи. 

 

Разпределението на преходния остатък от 2018 г. в бюджета за 2019 г. е съгласно 

Приложение № 1. 

Таблица №1 /Разшифровка на преходния остатък/ 

№ по 
ред 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

Общо 
преходен 
остатък за 

разпределяне 

в това число 

за КВ 
за издръжка и 

ФРЗ 

Депозити и 
гаранции и 

друго 
финансиране 

Събрани 
средства 
за други 
бюджети 

Безлихвени 
заеми  

Проекти и 
програми 

1 
122 "Общинска администрация" 51 

  24583     -24532   

2 
239 "Други дейности по вътрешната 
сигурност"               501 6929 28572     

-35000 
  

3 

282 "Отбранително-мобилизационна 
подготовка, поддържане на запаси и 
мощности" 

982 2000 41982     

-43000 

  

4 

283 "Превантивна дейност за 
намаляване на вредните последствия от 
кризи, бедствия и аварии"   

414   7914     -7500   

6 
285 "Доброволни формирования за 
защита при бедствия" 1568   34384     -29468 -3348 

7 
311 "Детски градини" 

59069   254069     -195000   

8 
321 "Специални училища и центрове за 
специална образователна подкрепа" 

6094   6094         

9 
322 "Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии" 187237 27849 152639     6656 93 

10 
326 "Професионални гимназии и 
паралелки за професионална 
подготовка" 149248   68911 2388     77949 

11 

338 "Ресурсно подпомагане" 1912   1912         

12 
389 "Други дейности на образованието 38538   38538         

13 
431 "Детски ясли, детски кухни и яслени 
групи детска градина" 1112 0 18326     -17214   

14 
437 "Здравен кабинет в детски градини и 
училища"   284   29284     -29000   

15 
469 "Други дейности по здравеопазване" 7237   7237         

16 
526 "Центрове за обществена подкрепа"        17281 4000 13281         

17 
530 "Център за настаняване от семеен 
тип" 6821   6821         

18 
530 "Център за настаняване на деца и 
младежи с увреждания" 23827   23752   75      

19 
532 "Програми за временна заетост" 94   1278       -1184 
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20 
535 "Преходни жилища" 12374   12374         

21 
551 "Дневен център за деца и/или 
възрастни с увреждания" 32656   32597   59     

22 
589 "Други служби и дейности по 
социалното осигуряване, подпомагане и 
заетостта" 129   129         

23 
713 "Спорт за всички" 6149   6149         

24 
738 "Читалища" 146   19146     -19000   

25 
759 "Други дейности по културата    " 700   700         

Общо остатък за дейности държавна 
отговорност 

554424 40778 830672 2388 134 -393058 73510 

№ по 
ред 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

Общо 
преходен 
остатък за 

разпределяне 

в това число 

за КВ 
за издръжка и 

ФРЗ 

Депозити и 
гаранции и 

друго 
финансиране 

Събрани 
средства 
за други 
бюджети 

Безлихвени 
заеми  

по 
Проекти 

1 311 "Детски градини" 552   
552         

2 
606 "'Изграждане, ремонт и поддържане 
на уличната мрежа"       

1079889 1079889           

3 623 "Чистота "       38300   38300         

4 
832 "Служби и дейности по поддържане 
ремонт и изграждане на пътища" 

67712   67712         

Преходен остатък за дейности общинска 
отговорност 

1186453 1079889 106564 0 0 0 0 

Общо преходен остатък: 1740877 1110617 947286 2388 134 -393058 73510 

 

Общият размер на приходите по бюджета на община Исперих за 2019 година 

възлиза на 23 216 695 лв., от които 14 232 179 лв. за дейности държавна отговорност и 

8 984 516 лв. за дейности общинска отговорност и дофинансиране на държавни 

дейности. /Приложения 2, 10/  

 

Планираните приходи за дейностите държавна отговорност включват: 

√ Разчетената обща субсидия от РБ  в размер на 12 934 624 лв.;  

√ Приходите на училищата са  в размер на 178 977 лв.; 

√ Трансфери м/у бюджетни с/ки 251 660 лв.; 

√ Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки (-78 042) лв.; 

√ Предоставени/възстановени безлихвени заеми (нето)  393 058 лв.; 

√ Събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети  (-134) лв.; 

√ Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица)(-2 

388) лв.; 

√ Преходен остатък в размер на 554 424 лв. 

 

Таблица №2 Общ размер на проекта за бюджет 2019 

 

№ по 

ред 

Вид на приходите Общо 

приходи 

Общински 

приходи 

Държавни 

приходи 

1 Всичко собствени приходи 5162572 4983595 178977 

 в т.ч. имуществени и др. данъци  1593185 1593185 0 

 неданъчни приходи  3569387 3390410 178977 

2 Субсидии от РБ  15240924 2306300 12934624 
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 в т.ч.обща субсидия  12934624 0 12934624 

 обща изравнителна субсидия 1 532 200 1 532 200 0 

 зимно поддържане  102 800 102 800   

 за КВ  671 300 671 300 0 

3 Трансфери -182 414 -356 032 173 618 

4 Предоставена временна финан-

сова помощ (нето) 

0 0 0 

5 Временни безлихвени заеми 393 058 0 393 058 

6 Временни безлихвени заеми 

от/за държавни предприятия 

1 200 000 1 200 000 0 

7 Друго финансиране – нето (+/-) -2 188 200 -2 388 

8 Заеми -336 000 -336 000 0 

9 Събрани средства и извършени 

плащания за сметка на други 

бюджети, сметки и фондове - 

нето (+/-) 

-134 0 -134 

10 Преходен остатък  1 740 877 1 186 453 554 424 

Общо приходи: 23 216 695 8 984 516 14 232 179 

 

ІІ.РАЗХОДИ  

Общият размер на разходите по бюджета на Община Исперих за 2019г. 

възлиза на 23 216 695 лв., разпределен както следва: 

► за държавни дейности, финансирани от държавни приходи – 14 232 179 лв. 

(61.30 %); 

► за държавни дейности, дофинансирани от местни приходи –    727 131 лв. ( 3.13 

%);  

► за местни (общински) дейности – 8 257 385 лв. (35.57 %); 

 

Съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г. и Приложение № 1 за натуралните и 

стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата 

дейности за 2019 г., за делегираните от държавата дейности на община Исперих е 

определена обща субсидия в размер на 12 934 624 лв.  

Към тези средства са добавени: 

         √Преходния остатък                                                                                                 

554 424 лв. 

√ Приходите на училищата са  в размер на  178 977 лв.; 

√ Трансфери м/у бюджетни с/ки   251 660 лв.; 

√ Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки                                            (-

78 042) лв.; 

√ Предоставени/възстановени безлихвени заеми (нето)   393 058 лв.; 

√ Събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети     (-134) лв.; 

√ Чужди средства от други лица     (-2 388) лв. 

 

Общият обем на разходите за държавни дейности за 2019 г. е 14 232 179 лв.  

Структурата на разходите за държавните дейности е видна от Графика № 1. 
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Новите моменти при планирането на разходите за държавни дейности през 2019 г. 

произтичат отРешение № 277 на Министерския съвет от 24.04.2018 г. (изм. с РМС № 

776 от 30.10.2018 г.) за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели през 2019 г., ПМС № 344 от 21.12.2018 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и утвърдената от 

Министъра на финансите Единна бюджетна класификация за 2019 година.: 

 Във функция „Общи държавни служби‖  

 Стандарта за Общинска администрация за 2019 г.е завишен спрямо  този 

за 2018 г. със 129 500 лева, от които 33 200 лева за кметове и кметски 

наместник. Като се има предвид направените промени в Постановление № 

67 на МС (Обн. Дв, бр. 5 от 15.01.2019, в сила от 01.01.2019 г.), съгласно 

които е променен максималния размер на  индивидуалните основни 

месечни заплати на кметове на общини, зам.-кметовете на общини и 

кметовете на кметства( не може да надхвърля основната месечна заплата 

на министър), сумата от 33 200 лв. е напълно недостатъчна. Увеличението 

покрива ръста на минималната работна заплата и съпровождащите я 

разходи за осигурителни вноски.  

 

 Във функция ―Отбрана и сигурност‖ 

 Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни 

кабинети към тях, обществени възпитатели – 6 110 лв.(5 760 лв. през 

2018); 
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 Детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори – общо 4 

660лв. (4660 лв. през 2018); 

 Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана 

на пунктове за управление – 10 180 лв.(9 250 лв. през 2018); 

 Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление – 10 

180 лв. (9 250 лв. през 2018); 

 Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия – общо 

6 800 лв. (6 800 лв. през 2018); 

 За застраховка на доброволни формирования и обучения – по 200 лв.(200 

лв. през 2018); 

 За участие в обучение и за изпълнение на задачи при бедствия – по 400 лв. 

(0 лв. през 2018 г.) 

 Във функция ―Образование‖ има промяна в по-голямата част от 

стандартите, а именно: 

 Средства по регионален коефициент за училища и детски градини – 550 

299 лв. (461 958 лв. през 2018 г.); 

 Стандарт за институция /детска градина/  - 23 800 лв. (20 000 лв. през 2018 

г.); 

 Стандарт за институция /училище/  - 38 400 лв. (33 000 лв. през 2018 г.); 

 Стандарт за дете в яслена  група - 1 294 лв. (1 169 лв. през 2018 г.); 

 Стандарт за яслена и целодневна група в детска градина и училище – 4 664 

лв. (3 998 лв. през 2018 г.); 

 Стандарт за дете 2-4 годишна възраст в целодневна група – 2 190 лв. (1 870  

лв. през 2018 г.); 

 Стандарт за дете 5-6 година възраст в целодневна група – 2 405  лв. (1 870  

лв. през 2018 г.); 

 Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална 

гимназия – 8 176лв. (6 992  лв. през 2018 г.); 

 Неспециализирани училища, без професионални гимназии – 1 611 лв.( 

1 370 лв. през 2018); 

 Стандарт за паралелка за професионална подготовка – 10 934 лв. (9 350  

лв. през 2018 г.); 

 Професионални гимназии паралелки за професионална подготовка – 

дневна форма на обучение (Услуги за личността и Обществена сигурност 

и безопасност) – 1 959 лв.( 1 669 лв. през 2018); 
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 Професионални гимназии паралелки за професионална подготовка – 

дневна форма на обучение (Селско, горско, рибно стопанство и 

ветеринарна медицина) – 2 453 лв.; .( 2 102 лв. през 2018); 

 Професионални гимназии паралелки за професионална подготовка – 

дневна форма на обучение (Физически науки, информатика, техника, 

здравеопазване, опазване на околната среда, производство и преработка, 

архитектура и строителство) – 2 148лв.; .( 1 693 лв. през 2018); 

 Професионални гимназии паралелки за професионална подготовка – 

дневна форма на обучение (Стопанско управление и администрация и 

социални услуги) – 1 594 лв.; .( 1 356 лв. през 2018); 

 Стандарт за паралелка в ЦСОП – 11 104 лв. (8 687  лв. през 2018 г.); 

 Стандарт за ученик в ЦСОП – 5 979 лв. (4 080  лв. през 2018 г.); 

 задочна форма на обучение – 1 269 лв.( 1 065  лв. през 2018); 

 самостоятелна форма на обучение – 529 лв.( 436 лв. през 2018); 

 индивидуална форма на обучение – 4 356 лв. (3 592 лв. през 2018); 

 Допълващ стандарт за материална база - 25 лв.( 25 лв. през 2018); 

 Нов норматив за дете/ученик на ресурсно подпомагане – 2 889 лв. (2 476 

лв. през 2018); 

 Норматив за създаване условия за приобщаващо образование за 

дете/ученик на ресурсно подпомагане – 405 лв. (359лв. през 2018); 

 Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и 

на учениците от I-IV клас. - 94 лв.( 72лв. през 2018); 

 Нов норматив за група за целодневна организация на учебния ден за 

обхванатите ученици от І до VII клас -  1 758 лв. (1 486 лв. през 2018); 

 Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден за 

обхванатите ученици от І до VII клас) -  688 лв. (582 лв. през 2018); 

 Нов норматив за институция за занимания по интереси  -  1 900 лв; 

 Нов норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на 

обучение за занимания по интереси  -  30 лв; 

 Стипендии - за ученик от гимназиален етап на обучение в специални, 

специализирани и неспециализирани училища с изключение на 

професионалните гимназии. За ученик в професионална гимназия, 

направление "Стопанско управление и администрация и социални услуги" 

и "Услуги за личността" – 87 лв. (87 лв. през 2018); 
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 Стипендии – за ученик в професионална гимназия и професионална 

паралелка - без направление "Стопанско управление и администрация и 

социални услуги" и "Услуги за личността"– 97 лв.  (97 лв. през 2018); 

 Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата 

за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя на 

местата в автобусите общо – 40 000 лв. (41 000 лв. през 2018).; 

 Нов норматив за ученик, записан в неспециализирано училище, обучаващ 

се в ЦСОП  -  15 лв; 

 Нов допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална 

система на обучение в първи и втори гимназиален етап  -  39 лв. 

 

 Във функция ―Здравеопазване‖  

 здравни медиатори – 9 193 лв. (7 874 лв. през 2018) 

 яслена група към детска градина– 1 331 лв. (1 251 лв. през 2018); 

 медицинско обслужване в здравен кабинет на ученик в дневна форма на 

обучение в общински и държавни училища – 29 лв (27 лв. през 2018); 

 медицинско обслужване в здравен кабинет в целодневна подготвителна 

група в училище – 164 лв. (145 лв. през 2018); 

 медицинско обслужване в здравен кабинет на дете от общинска и 

държавна детска градина – 159 лв. (145 лв. през 2018); 

 стандарт за детска кухня 215 лв. (180 лв. през 2018); 

 

 Във функция ―Социално осигуряване, подпомагане и грижи‖ 

стандартите се променят както следва: 

 домове за деца, лишени от родителска грижа от І до ХІІ клас включително 

или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна 

възраст –8 850 лв. (8 020 лв. през 2018); 

 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – 11 

058 лв. (9 070 лв. през 2018); 

 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – 13 

703 лв. (11 580 лв. през 2018); 

 Преходни жилища – 8 100 лв. (7 570 лв. през 2018); 

 Центрове за обществена подкрепа – 3 412 лв. (3 130 лв. през 2018); 

 Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания– 7 398 лв. (6 

780лв. през 2018); 
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 месечна помощ на ученик в дом за деца, лишени от родителски грижи, от I 

до XIII клас – 35 лв. (33 лв. през 2018); 

 за месечна помощ на ученик в център за настаняване от семеен тип - 35 лв. 

(33 лв. през 2018); 

 за месечна помощ на ученик в преходно жилище - 35 лв. (33 лв. през 2018). 

 

 Във функция ―Почивно дело, култура и религиозни дейности‖. 

 музеи и художествени галерии с регионален характер. – 15 334 лв. (14 120 

лв. през 2018); 

 допълващ стандарт за закрити площи за музеи и художествени галерии с 

регионален характер – 14 460 лв.; (14 460 лв. през 2018); 

 читалища – 9 490 лв. (8 375 лв. през 2018); 

 

Най-голям дял в обема на държавните дейности имат разходите за образование – 

10 055 276 лв. (70.65 %). 

В дейност ―Общинска администрация‖ са планирани средства по стандарт и 

преходен остатък за дейността. В тази дейност са планирани единствено средства за 

работни заплати, и осигурителни вноски за персонала, съобразно утвърдената от 

Общински съвет структура. Не са планирани средства за обезщетения на персонала. 

Числеността на персонала  е 91.5 щатни бройки.  

В дейностите от функция ―Отбрана и сигурност‖ са планирани средства в 

рамките на  стандарта и преходния остатък от 2018г. Във функцията освен средства за 

работни заплати и осигурителни вноски на денонощните дежурни, изпълнителите по 

поддръжка и охрана на пунктовете за управление и обществените възпитатели са 

планирани и средства за отбранително-мобилизационни мероприятия, за издръжка на 

дежурните, за местните комисии за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните, за издръжка на детски педагогически стаи и районни 

полицейски инспектори, за превантивни дейности и за доброволните формирования.  

Във функция ―Образование‖ са планирани средства по стандарта за дейностите: 

―Неспециализирани училища, без професионални гимназии‖, „Професионални 

гимназии и паралелки за професионална подготовка‖, „Детски градини‖, 

„Подготвителна група в училище‖ „Специални училища и центрове за специална 

образователна подкрепа‖, „Ресурсно подпомагане‖ и  „Други дейности по 

образованието‖, като е добавен и реализирания през 2018 г. преходен остатък.  

Преходният остатък на училищата от 2018 г. включва и целеви средства по 

изпълняваните от тях проекти в размер на 78 042 лв., 2 388 лв. – депозити, 6 656 лв. - 

безлихвени заеми  и 27849 лв. за капиталови разходи (КР).  

В проекто-бюджета във функция ―Образование‖ са включени и планираните за 

2019 г. собствени приходи на училищата в размер на 178 977 лв. Числеността на 

персонала в училищата и през 2019 г. е в правомощията на директорите на учебните 

заведения. 

Споделена отговорност за тази функция остават Детските градини, където издръжката 

се осигурява от собствени приходи. Числеността на персонала в детските градини, 

които не са делегирани  е 56 щатни бройки. Числеността на персонала в делегираните 

детски градини е в правомощията на директорите им. 
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 Съгласно подадената в АДМИН информация за броя на децата и учениците към 

05.12.2018 г., поради намаляване на броя им, сумата от 300 954 лв. е заделена като 

резерв.  

Във функция ―Здравеопазване‖ са планирани средства за фонд работна заплата 

на 26.5 щатни бройки, в т.ч. на двама медиатори. Към сумата по ЕРС (единен разходен 

стандарт) е прибавен и преходния остатък от 2018 г. Обезпечена е издръжката на 

Здравните кабинети в детските градини и училищата.  

Във функция ―Социално осигуряване, подпомагане и грижи‖ са планирани 

средства по ЕРС за дейностите: ―Преходно жилище‖, ―Център за обществена подкрепа‖ 

,―Дом за отглеждане на деца‖, ‖ Дневен център за лица с увреждания‖, „Център за 

настаняване от семеен тип на деца без увреждания‖ и „Център за настаняване от семеен 

тип на деца и младежи с увреждания‖, като са включени и  преходните остатъци от 

2018 г. В разчетената субсидия  за Община Исперих по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г. е 

включена и дейност ―Дом за отглеждане на деца, лишени от родителска грижа‖, тъй 

като за закриването му е издадена Заповед № РД 01-2545 от 19.12.2018г. на АСП. 

Корекцията ще бъде отразена служебно след получаване на писмото от Министерство 

на финансите. И тази година са планирани средства в размер на 247 128 лв. за лични 

асистенти и домашни помощници съгласно ПМС № 344 от 21.12.2018 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., като средствата 

ще бъдат предоставени чрез Агенцията за социално подпомагане и ще обезпечат 

услугите до 31.08.2019 г. (от 01.09.2019 г. финансирането на тези услуги ще бъде 

извършвано съгласно приетия Закон за личната помощ (Обн., 

ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г.,в сила от 01.01.2019 г.).  Бюджетът на функцията е 

формиран от преходния остатък от 2018 г. и сумата от ЕРС в размер на  1 132 562 лв., 

който обезпечава както разходите за възнаграждения и осигуровки на 67 щатни 

бройки, така и издръжката на дейностите.  

Във функция ― Почивно дело, култура, религиозни дейности‖ са планирани: 

√ субсидии за читалищата (в т.ч.средства за работни заплати и осигурителни 

вноски и издръжка) в размер на 351 296 лв., в т.ч. и преходния остатък от 2018 г. 

Субсидираната численост на читалищата  за 2019 г. е 35 броя. 

 √ средства за заплати, осигуровки и издръжка на Исторически музей – Исперих в 

размер на 383 350 лв., като в бюджет 2019 г. също е предвиден допълващ стандарт за 

закрити площи за музеи и художествени галерии с национален характер – 14 460 лв., 

който беше въведен през 2015 г. 

√ включен е и преходният остатък от 2018 г. на дейност „Спорт за всички‖ в 

размер на 6 149 лв. и дейност „Други дейности по културата‖ в размер на 700 лв. 

 

Разходите за дейностите държавна отговорност са в размер на 14 232 179лв. и в 

Таблица № 3 са разпределени по дейности. 

 

 

Таблица №3 

№ по 

ред 

Разпределение по дейности Държавни 

дейности 

1. Общи държавни служби 1 323 983 

2. Отбрана и сигурност 269 451 

3. Образование 10 055 276 

4. Здравеопазване 353 592 

5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи 1 473 922 

6. Почивно дело, култура, религиозни дейности 755 955 

 Всичко разходи за държавни дейности: 14 232 179 
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Планът на разходите за дейностите държавна отговорност по пълна бюджетна 

класификация е представен в (Приложения 3-9). 

 

 

 

 

Съотношението между видовете разходи в дейностите държавна отговорност се 

вижда от следната диаграма: 

 

 
 

 

В бюджета не са планирани средства за разходи, които ще се предоставят 

от ЦБ на база фактически изразходвани средства по предназначение: превоз на 

ученици, превоз на учители, присъдени издръжки, лекарства за ветерани, превоз на 

правоимащи болни и др.  

 

Разходи за местни дейности и за държавни дейности, дофинансирани от 

общински приходи. 

Разходите за местните дейности се финансират от собствени приходи, обща 

изравнителна субсидия, преходен остатък, целеви субсидии за капиталови разходи и др.  

Видът, обхватът и качеството на местните услуги е в зависимост от решенията на 

общинския съвет в съответствие с местните традиции, заявените потребности, 

годишните цели и приоритети съобразно собствените ресурси. 

Общата изравнителна субсидия, трансфера за зимно поддържане и 

снегопочистване на общински пътища и целевата субсидия за капиталови разходи са 

утвърдени на 100 %. 

В проекта за бюджет 2019 в частта на разходите за местни дейности, могат да 

се групират условно като: 

► Разходи за дейности, с определени целеви приходи: за дейност ‖Чистота‖ са 

планирани средства за осигуряване на приетата от общинския съвет план-сметка; 

► Разходи за издръжка на дейности със споделено финансиране: покриват се 

частично от такси и цени на услуги. Такива са детските градини, Домашен 

социален патронаж и Обреден дом. 



 132 

► Разходи за дейности, за които не се събират такси и цени на услуги - 

осветление на улици и площади, озеленяване, текущи ремонти и др., които се 

осигуряват от общия ресурс на общинските приходи. 

►Целеви разходи със социално предназначение - помощи за погребения, помощи 

по решение на ОбС, издръжка на пенсионерски клубове и др.  

►Целеви разходи присъщи за издръжка на персонала - разходи за квалификация и 

обучение, работно облекло, СБКО, транспортни разходи, представителни разходи 

и др.  

►Трудовите разходи на персонала в местните дейности - са планирани на база 

числеността на персонала. 

  При планирането им е спазено изискването - размера на разходите за делегирани 

от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи и разходите за местни 

дейности да бъде равен на размера на местните приходи. 

 В проекта за бюджет са предвидени средства за обезпечаване на неразплатените 

просрочени задължения от 2018 година. 

 

Общия обем на разходите за дейности общинска отговорност и за дофинансиране 

на делегираните от държавата дейности за 2018 г. е 8 984 516 лв. 

 

 
 

Структурата на разходите за дейностите общинска отговорност е видна от Графика № 

2. 

 

Планът на разходите за дейностите общинска отговорност и за държавни 

дейности, дофинансирани от общински приходи по пълна бюджетна класификация е 

представен в /Приложения 11:20/, а по функции  е представен в таблица № 4. 

 
№ по 

ред 

Разпределение по дейности Общо Общински 

дейности 

дейности 

Дофинансиране 

на държавни 

дейности 

1 Общи държавни служби 1 808 151 1 339 511 468 640 

2 Отбрана и сигурност 24 425 4 000 20 425 

3 Образование 593 142 572 199 20 943 

4 Здравеопазване 159 699 159 699   

5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи 322 703 322 703   
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6 Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната 

среда 

4 939 191 4 939 191   

7 Почивно дело, култура, религиозни дейности 537 535 320 412 217 123 

8 Икономически дейности и услуги 481 870 481 870   

9 Разходи некласифицирани в другите функции 117 800 117 800   

  Всичко разходи за държавни дейности: 8 984 516 8 257 385 727 131 

 

 

Във функция "Общи държавни служби" са планирани средства както следва: 

В дейност "Общинска администрация" са предвидени средства само за 

издръжка в т.ч. средства за помощи - 15 000 лв ( 5000 лв. за социално слаби и 

болни граждани,  5000 лв. за студенти и  5000 лв. за бездетни семейства)., 

награди - 4 000 лв. и представителни разходи -11 704 лв; 

В дейност "Общински съвет" са планирани разходите за издръжка и 

възнагражденията на председателя, зам.-председателите и общинските съветници 

на Общински съвет - Исперих, както и средства за издръжка на общинския съвет, 

в т. число 5 852 лв. за представителни разходи; 

В дофинансиращата държавна дейност "Общинска администрация" са 

планирани средства за работни заплати, хонорари и осигурителни вноски на 

персонала. Числеността е 29.5 щатни бройки. 

Във функция "Отбрана и сигурност" в дейност "Други дейности по 

вътрешната сигурност", са планирани средства за заплати, осигурителни плащания и 

издръжка на 2 щатни бройки. 

Във функция "Образование" са планирани средства за дофинансиране на 

училищата в размер на 20 943 лв., от които 20 943 лв. за маломерни и слети паралелки. 

Определената сума за дофинансиране на училищата с Решение № 585 от 20.09.2018 е 

20 917 лв. ( ОУ „Христо Ботев‖ с. Китанчево – 11 921 лв., и ОУ„ Васил Левски‖ с. 

Тодорово – 9 022 лв.  При планирането на бюджет 2019 е съобразена промяната в 

стандарта по Решение № 277 на Министерския съвет от 24.04.2018 г. (изм. с РМС № 

776 от 30.10.2018 г.) за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели през 2019 г.,  

Планирани са средства за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 

7броя персонал в дейност „Други дейности по образованието" 

Във функция "Здравеопазване" са планирани средства за ФРЗ и осигурителни 

вноски на 3 щатни бройки и средства за издръжка на дейност „Детски ясли, детски кухни 

и яслени групи в детска градина‖. Предвидени са и 113 000 лв. капиталов трансфер за 

МБАЛ Исперих. 

Във функция "Социално осигуряване и грижи" са предвидени средства за ФРЗ 

и осигурителни вноски на 13 щатни броя персонал зает в Домашен социален 

патронаж и издръжка на патронажа, клубовете на пенсионера и за работниците, 

назначени по Националната програма "От социални помощи към осигуряване на 

заетост". 

Във функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда " са предвидени средства за улично 
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осветление, озеленяване и чистота, както и средства за текущ и основен ремонт на 

улиците в населените места на територията на Община Исперих. 

В дейност "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 
регионалното развитие" са предвидени средства за заплати и осигуровки за 4 щатни 

бройки. 

В дейност "Чистота" са предвидени средства за заплати, осигуровки за 24 щатни 

бройки и издръжка, в т.ч. и разходи за закупуване на два броя сметопочистващи 

машини и контейнери тип „Бобър‖ за обезпечаване сметопочистването и 

сметоизвозването на територията на Община Исперих. 

В Бюджет 2019 в дейност „Озеленяване" са предвидени средства за 

заплати и осигуровки на 8 щатни бройки, както и средства за обезпечаване 

разходите по поддръжката на обществените зелени площи на територията на град 

Исперих. 

Във функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" са планирани 

средства за работни заплати и осигурителни вноски на персонала, средства за издръжка, 

текущ ремонт и субсидии за спортните клубове в размер на 60 000 лв. 

В дейност „Обредни домове и зали" са планирани средства за работни заплати 

и осигурителни вноски на 4 щатни бройки. 

В дейност "Други дейности на културата" са предвидени средства за 

културни мероприятия и 5 000 лв. за подпомагане на религиозните храмове. 

Във функция "Икономически дейности и услуги" са предвидени средства за 

работни заплати и осигурителни вноски на персонала в дейност „Общински пазар‖ гр. 

Исперих - 3 щатни бр., в дейност „Други дейности по транспорта" - 9 щатни бр., в 

дейност „Други дейности на икономиката" - 6 щатни бр., и в дейност "Други 

дейности по селското и горско стопанство" са планирани средства за 

възнаграждения, осигурителни плащания за 2 щатни бройки. Предвидени са и 

средства за обезпечаване издръжката на дейностите и на защитата и охраната на 

общинския горски фонд. 

Съотношението между видовете разходи в дейностите общинска отговорност се 

вижда от следната диаграма: 

 



 135 

 
 

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 

 

Целевите средства от Републиканския бюджет за капиталови вложения през 2019 

г. са в размер на 631 700 лв. 

Разходите за КВ през 2019 година се финансират със средства от: 

■ целева субсидия от РБ; 

■ собствени приходи; 

■ от преходния остатък. 
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Общия размер на разходите за КВ през 2019 г. е 3 790 365 лв. 

(Приложение 22) От тях 3 470 570 лв ще се финансират чрез бюджета 

като: 

- 671 300 лв. - от Републикански бюджет; 

- 1 079 889 лв. – преходен остатък от Републикански бюджет; 

- 1 200 000 лв. – от безлихвен заем от Централния бюджет; 

- 87 213 лв. - със собствени приходи; 

- 40778 лв. - за държавните дейности(в т.ч. 26 150 целеви средства от РБ); 

- 280 403 лв. са от § 40-00 "Постъпления от продажба на общински нефинансови 

активи" 

(Приложение № 22а) 

- 69 989 лв. – от други източници; 

- 40 998 лв. дофинансиране на държавни дейности. 

 

По функции бюджетните разходи за капиталови вложения (без средствата 

финансирани от ЕС) са заложени както следва: 

Общи държавни служби 166 342 лв. 

Отбрана и сигурност 8 929 лв. 
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Образование 30 292 лв. 

Здравеопазване 113 000 

лв. 

Соц. осигуряване, подпом. и грижи   10 840 

лв. 

Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и  

опазване на околната среда 3 071 069 

лв. 

Почивно дело, култура, религ. дейности 60 498 лв. 

Икономически дейности и услуги 9 600 лв. 
Очаквания размер на капиталовите вложения от безвъзмездна финансова помощ по 

проекти от ЕС е 319 795  лв. 

 

 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1 от 
ЗМСМА, чл. 39 и чл. 94, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за публичните финанси, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ РЕ ШИ :  

1. Приема числеността на персонала за 2019година, както следва: 

За дейностите държавна отговорност

 ......................................................................................................................................... ..30

9.0 бр. 

За дейностите общинска отговорност

 ............................................................................................................................................. 9

5.0 бр. 

За дофинансиране на държавните дейности

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

6.5 бр. 

2. Разпределя преходния остатък от 2018 година както следва: 

2.1. За финансиране на държавни дейности ................................................................ 554 

424 лв. 

/Разпределени по дейности съгласно Приложение 1/ 

в това число заКВ ....................................................................................................... 40 

778 лв. 

2.2. За местни дейности ................................................................................................. 1 186 

453 лв. 

в това число заКВ…………………………………………………………………1 079 

889 лв. 

2.3. За държавни дейности, финансирани с общински средства

 …..…0 лв. 

в това число 

заКВ……………………………………………………………………..…..0 лв. 

3. Определя второстепенни разпоредители съгласно Приложение № 28 
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4. Приема бюджета на Община Исперих за 2019 година както следва: 

4.1.По приходната част .............................................................................................. 23 216 

695 лв. 

/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 2 и 10 / в т.ч.: 

4.1.1. приходи с държавен характер ......................................................................... 14 232 

179 лв. 

4.1.1.1. обща субсидия по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019г

 12 934 624 лв. 

4.1.1.2. преходен остатък ........................................................................................ . 554 

424 лв. 

4.1.1.2.1 в т. число по проекти, финансирани от ЕС. ......................................... 78 042 

лв. 

4.1.1.3. собствени приходи . ..................................................................................... 178 

977 лв. 

4.1.1.4  трансфери между бюджетни сметки . ......................................................... 251 

660 лв. 

4.1.1.5  трансфери между бюджетни  и извънбюджетни сметки ....................... ..(-78 

042) лв. 

4.1.1.6  предоставени/възстановени безлихвени заеми (нето). ............................  393 

058 лв. 

4.1.1.7  събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-). ….(- 

134) лв. 

4.1.1.8. чужди средства от други лица ..................................................................  (-2 

388)лв. 

4.1.2. приходи с общински характер ......................................................................... 8 984 

516 лв. 

4.1.2.1. имуществени и други данъци ................................................................. 1 593 

185 лв. 

4.1.2.2. неданъчни приходи ................................................................................... 3 390 

410 лв. 

4.1.2.3. обща изравнителна субсидия ................................................................... 1 532 

200 лв. 

4.1.2.4. за зимно поддържане. .................................................................................... 102 800лв. 

4.1.2.5. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

общински дейности .................................................................................................. .671 

300 лв. 

4.1.2.6. преходен остатък ....................................................................................... 1 186 

453лв. 

4.1.2.7. временни безлихвени заеми ..........................................................................  

……0 лв. 

4.1.2.8. Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, 

включени в консолидираната фискална програма (нето)

1 200 000 лв. 
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4.1.2.9. временна финансова помощ

 …….0 лв. 

4.1.2.10.трансфери между бюджетни сметки .................................................... - 363 

398 лв. 

4.1.2.11. трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки

 ………0 лв. 

4.1.2.12. трансфери   от   /   за   държавни   предприятия   и   други   лица,   

включени   в 

консолидираната фискална програма ....................................................................... ..7 

366 лв. 

4.1.2.13.дългосрочни заеми ................................................................................... -

336000 лв. 

4.1.2.14.друго финансиране

 …..200 лв. 

4.2. По разходната част, в т. ч. : 

/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 3:9,11:20/

 ........................................................................................................................................ 23 216 6

95 лв. 

в т.ч.за 

4.2.1. Държавни дейности разпределени по функции и дейности

 14 232 179 лв. 

/съгласно приложения 3:9/ 

в т.ч. Бюджет на читалища по Приложение 8в .................................................. 351 

296 лв. 

в т.ч.: Бюджет на второстепенни разпоредители ........................................ 10 393 

092 лв. 

както следва: 

Комплекс за социални услуги „Лудогорие" ................................... 1 006 

853 лв. 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 

с увреждания  ................................................................................... 218 

534 лв. 

Исторически музей .......................................................................... 397 

810 лв. 

Км.Подайва ...................................................................................... 130 

263 лв. 

Км. Свещари ........................................................................................ 80 

235 лв. 

Училища- 9 броя ............................................................................ 7 095 

873 лв. 

Детски градини - 4 броя ................................................................ 1 463 

524 лв. 

4.2.2. Общински дейности разпределени по функции и дейности 

/ съгласно приложения 11-19/  ..................................................................................... 8 257 

385 лв. 

от които: Бюджет на второстепенни разпоредители ................ 432 

177 лв. 

както следва: 

Км. Подайва ......................................................................................... 66 

402 лв. 
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Км. Свещари ......................................................................................... 41 

884 лв. 

Детски градини - 4 броя ................................................................... 323 

891 лв. 

4.2.3. Държавни   дейности,   дофинансирани   с   общински   приходи   

разпределени   по 

функции и дейности 

/ съгласно приложения 20 и 20а/ ...................................................................................... 727 

131 лв. 

от които: Бюджет на второстепенни разпоредители

 ............................................................................................................................ 213 

968 лв. 

Исторически музей ........................................................................... 193 

025 лв. 

Училища- 2 броя ................................................................................. 20 

943лв. 

4.2.4. Бюджетно салдо ( Дефицит / Излишък ) .................................................... - 1 402 

555 лв. 

 

4.2.5. Финансиране на дефицита ............................................................................ + 1 402 

555 лв. 

 

5. Приема списъка за капиталови разходи /Приложение 22/ ............................. 3 790 

365 лв. 

6. Приема списъка на капиталовите разходи финансирани чрез § 40-00 

"Постъпления 

от продажба на общински нефинансови активи" (Приложение № 22а ................ 616 

403 лв. 

7. Определя  годишен фонд работна заплата с месечно разпределение 

/Приложение 

№№21, 21а / 

8. Приема първоначален бюджет на Община Исперих по Приложение № 23 

 

9. Приема следните лимити за разходи: 

 

9.1.Социално-битови разходи на персонала в размер до 3% от начислените трудови 

разходи. 9.2.Разходи за погребения в дейност "Обредни домове и зали" в размер 

на 50.00 лв. за 

починали жители на общината без близки, роднини и 

бездомни. 9.3.Разходи за награди - 4000 лв. 

За първо място на европейски, световни и олимпийски първенства (до 1000 лв. на 

човек) ; 

За второ място на европейски, световни и олимпийски първенства (до 700 лв. на 

човек) ; За трето място на европейски, световни и олимпийски първенства (до 500 

лв. на човек) ; Други награди (до 500 лв. на човек) 
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9.4.Разходи за помощи - 15 000 лв. както следва: 

9.4.1. За подпомагане на  студенти, съгласно, съгласно Решениe за отпускане на 

стипендии на учащи се студенти от община Исперих след Решение на Постоянната 

комисия по „Образование, култура, спорт и туризъм‖ към Общински съвет - Исперих - 

5 000 лв;  

9.4.2. За подпомагане на социално слаби семейства, съгласно Заповеди на Кмета на 

община Исперих - 5 000 лв. (до 200 лв. на семейство); 

9.4.3. За подпомагане на бездетни семейства за процедура „Инвитро‖ , съгласно 

Заповеди на Кмета на община Исперих – 5 000 лв. (до 1 000 лв. на семейство). 

9.5.Посрещане на гости и представителни – 17 556 лв. в т.ч. 5 852 лв. за 

председателя на Общински съвет - Исперих, и 11 704 лв. за кмета на Община 

Исперих. 

9.6.Разход и за спортни клубове за спортна дейност - 60 000 лв. (Съгласно Решения на 

Общински съвет - Исперих). 

9.7.Разходи за религиозни храмове - 5 000 лв. 

9.8. Разходи за пенсионерски клубове - до 500 лв. 

10. Утвърждава списъка на длъжностите и на лицата, които имат право на 

транспортни 

разноски по чл. 36 ал.(2) от ПМС 344 от 21.12.2018 г. /Приложение 24/ 

11. Разходите по т. 10 обезпечават транспорта от местоживеенето до 

местоработата и 

обратно, след представяне на необходимите разходооправдателни документи. 

12. Дава   съгласие   за   предоставяне   на   временни   безлихвени   заеми   от   

временно 

свободните  средства  по  общинския   бюджет  в  рамките  на  бюджетната  година 

за 

авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския 

съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни 

организации, 

чийто бюджет е част от общинския бюджет. 

13. Дава съгласие за ползване на безлихвени заеми от Централния Бюджет във 

връзка с 

разходи по одобрени проекти по ПРСР преди получаване на междинните и 

окончателни 

плащания от управляващия орган. 

14. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени по бюджета 

съгласно чл. 

125 от Закона за публичните финанси: 
 

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените 

показатели за 

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 

бюджет, 

при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 
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дейности и 

няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

14.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност 

или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

15. Одобрява размера на просрочените задължения от минали години, които ще 

бъдат 

разплатени от бюджета за 2019 г. и размера на просрочените вземания, 

които ще бъдат събрани през бюджетната година, както следва: 

- Просрочени задължения от 2018г., които ще бъдат разплатени през 2019г.— 347 435 

лв.      (в т. ч на ВРБ – 0 лв) 

- Просрочени вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година – 13 615 

лв. 

Приема План - график за обслужване на просрочени задължения за 2019 г. 

(Приложение  №25). 

 

16. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за СЕС, ДЕС и ДМП в 

размер на (735 797лв.) /Приложение 26/, в т.ч: 

 

- по ОП „Развитие на човешките ресурси" – 183 137 лв. / Приложение 26 а / 

- по ОП „Региони в растеж" – 144 426 лв./ Приложение 26 б / 

- по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"- 8 846 лв)./ Приложение 

26в/ 

- по ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" — 97 

870 лв. /Приложение 26г / 

- Разплащателна агенция – 244 692 лв./ Приложение 26д / 

- други европейски средства (LADDER и Еразъм +) (ДЕС) – 56 826 

лв./Приложение 26е/ 

17. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности 

за периода 2019-2021 г. / Приложение № 27 / 

 

18. Определя максимален размер на дълга, както следва:  

18.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2019 г. - 2 000 000 лв. 

18.2.Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2019 г. - 0 лв.  

18.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на 2019 г. в размер на 2 000 000 лв. 

 

19. Определя максималния размер на новите задължения за разходи по 

бюджета (без ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2019 г. в размер на - 

6 162 821 лв. 
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20. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи по 

бюджета, които могат да бъдат поети през 2019 г. в размер на — 3 780 627 лв. 

 

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на 

проектобюджет 2019. 

 

 

22. Утвърждава приоритетите, по които се изразходват общинските 

приходи: заплати, вноски за осигурителни плащания и издръжка.  

Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на 

областния управител на област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок 

от обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на 

Административно процесуалния кодекс. 
 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Благодаря г-н Руфад. 

 Моля, становището на председателя на постоянната  комисия. 

 Заповядайте г-н Сюлейман. 

 

 

Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет‖ проведено на 21.01.2019 г. от 10.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

6 6 6 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. 

Докладната записка е разгледана  от всички постоянни комисии. 

 Заповядайте г-н Хюсеин да докладвате становището на Вашата комисия. 

 

 Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие» 

На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ‖ проведено на 

21.01.2019 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

7 4 4 0 0 
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 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-жо Митева. 

 

Росица Митева – председател на ПК по « Законност и обществен ред» 

На заседание ПК по „Законност и обществен ред ‖ проведено на 21.01.2019 г. от 

14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

7 5 5 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 Мюсреф. 

 

Гюнел Мюсреф – председател на ПК по « Социални дейности и 

здравеопазване» 

На заседание ПК по „Социални дейности и здравеопазване‖ проведено на 

21.01.2019 г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

6 4 4 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-жо Димитрова. 

 

Екатерина Димитрова – председател на ПК по «Образование, култура, 

спорт и туризъм» 

На заседание ПК по „Образование, култура, спорт и туризъм‖ проведено на 

21.01.2019 г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

    

 

 

 

            

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

6 5 5 0 0 
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 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 Нурула. 

 

Хамди Нурула– председател на ПК по «ПУКИ» 

На заседание ПК по „ПУКИ‖ проведено на 21.01.2019 г. от 15.00 часа, след  

разглеждането на докладната записка. 

            

        Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

5 3 3 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. 

 Откривам дебата по докладната записка и проекта за решение. 

 Преди да преминем към обсъждане на докладната записка и проекта за решение 

искам да докладвам, че в деловодството на Общински съвет Исперих е постъпило 

Предложение с Вх. № 32 от 23.01.2019г. от Кмета на кметство с. Средоселци. / 

Председателя на Общински съвет Исперих прочете Предложението/. 

 Правя конкретно предложение по отношение на това: 

 Първо ремонта на водопровода на кладенците до чешмата в местността « Чешме 

кулак», които в момента са заблатени от разрушения водопровод и е недостъпна за хора 

и животни и ремонта на плоча « козирка» на входа на пощенската станция, която 

създава опасност за хората които ползват сградата да бъдат включени в ремонтните 

дейности на община Исперих за тази година за сметка на резерва без да променяме 

стойността на капиталовите разходи в тоя случай след като не е нужен основен ремонт. 

 Други предложения, мнения по бюджета има ли? 

 Заповядайте г-жо Митева. 

 

 Росица Митева – Председател на ПК по « Законност и обществен ред». 

 Правя предложение по Приложение № 22, точка 2.1.9 посочените за ремонт 

улици « Борис Савов» от ОК 24 до ОК 60 и ул. « Здравец» от ОК 32 до ОК 116 в с. 

Подайва  по настояване на жителите на с. Подайва да бъдат заменени с  ул. „Драва” от ОК 

61 до ОК 56 и ул.”Ст.Караджа” от ОК 106 до ОК 122 на същата стойност. 
 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Вутов. 

 

 

 

Венелин Вутов – заместник председател на Общински съвет Исперих. 

Искам да обърна внимание на Кмета на общината във връзка със събираемостта 

на данъците. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Заповядайте г-н Фераим. 
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Зейти Фераим – общински съветник от политически представената група 

на ДПС. 

Искам да попитам Кмета на общината кой посочи, кои улици в с. Подайва да 

бъдат асфалтирани. 

 

Отговор на Кмета на община Исперих – предложението е дадено от Кмета на 

кметство с. Подайва и общинските съветници. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Ако няма други желаещи да вземат отношение преминаваме към гласуване на 

първото предложение. 

1.Възлага на Кмета на община Исперих по предложение на Кмета на кметство с. 

Средоселци да извърши текущ ремонт през 2019г. на следните обекти: 

- Ремонт на водопровода на кладенците до чешмата в местността „ Чешме кулак―; 

- Ремонт на  плоча „ козирка― на входа на пощенска станция с. Средоселци и 

библиотеката; 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 24.01.2019 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2019 година, приходно-

разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г. 

Предложение първо. 

 
№  

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за‖       „против‖      „въздържал се‖ 

 

 

Подпис 

1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР     

3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ     

4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За    П  
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13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

27. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

29 25 25 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

1.Възлага на Кмета на община Исперих по предложение на Кмета на кметство с. 

Средоселци да извърши текущ ремонт през 2019г. на следните обекти: 

- Ремонт на водопровода на кладенците до чешмата в местността „ Чешме кулак―; 

- Ремонт на  плоча „ козирка― на входа на пощенска станция с. Средоселци и 

библиотеката; 

 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Постъпи още едно предложение от г-жа Росица Митева – председател на ПК по 

„ Законност и обществен ред― а именно: 

1. В Приложение № 22, точка 2.1.9 посочените за ремонт улици « Борис Савов» 

от ОК 24 до ОК 60 и ул. « Здравец» от ОК 32 до ОК 116 в с. Подайва  по 

настояване на жителите на с. Подайва да бъдат заменени с ул. „ Драва‖ от ОК 

61 до ОК 56 и ул. „Ст.Караджа‖ от ОК 106 до ОК 122 на същата стойност. 

 

Преминаваме към гласуване на Приложение 22, точка 2.1.9 посочените за 

ремонт улици « Борис Савов» от ОК 24 до ОК 60 и ул. « Здравец» от ОК 32 до 

ОК 116 в с. Подайва. 
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СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 24.01.2019 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2019 година, приходно-

разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г. 

Предложение на вносителя. 

 
№  

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за‖       „против‖      „въздържал се‖ 

 

 

Подпис 

1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН  Против   П  

2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР     

3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ     

4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД За    П  

5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН За    П  

6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ За    П  

7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН За    П  

8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ   Въздържал се П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ  против  П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ За    П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ   Въздържал се П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА   Въздържал се П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА   Въздържал се П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР  против  П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД За    П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ  Против  П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ  Против  П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД  Против  П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД  Против   П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ   Въздържал се П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ За    П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА  против  П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ  Против   П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ  Против   П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

27. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА  против  П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ За    П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ  Против    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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

29 25 8 12 5 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 



 149 

1. Не приема предложението в Приложение 22, точка 2.1.9 посочените за 

ремонт улици « Борис Савов» от ОК 24 до ОК 60 и ул. « Здравец» от ОК 32 

до ОК 116 в с. Подайва. 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Преминаваме към гласуване на второто предложение направено от г-жа Росица 

Митева – председател на ПК по „ Законност и обществен ред― а именно: 

 

1. В Приложение № 22, точка 2.1.9 посочените за ремонт улици « Борис Савов» 

от ОК 24 до ОК 60 и ул. « Здравец» от ОК 32 до ОК 116 в с. Подайва  да 

бъдат заменени с  ул. „ Драва‖  от ОК 61 до ОК 56 и ул. „Ст.Караджа‖ от ОК 

106 до ОК 122 на същата стойност 

 

Заповядайте да гласувате колеги общински съветници. 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 24.01.2019 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2019 година, приходно-

разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г. 

Предложение на г-жа Росица Митева – председател на ПК по „ Законност и 

обществен ред―. 

 
№  

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за‖       „против‖      „въздържал се‖ 

 

 

Подпис 

1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР     

3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ     

4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД  Против  П  

5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН  Против  П  

6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ  Против  П  

7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН  Против  П  

8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ  Против   П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД  Против   П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ   Въздържал се П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ  Против  П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  
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23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

27. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ  Против  П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

29 25 16 8 1 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

1. В Приложение № 22, точка 2.1.9 посочените за ремонт улици « Борис 

Савов» от ОК 24 до ОК 60 и ул. « Здравец» от ОК 32 до ОК 116 в с. 

Подайва  да бъдат заменени с  ул. „ Драва‖  от ОК 61 до ОК 56 и ул. „ 

Ст.Караджа‖ от ОК 106 до ОК 122 на същата стойност 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

 Уважаеми колеги преминаваме към гласуване на целия бюджет на Община 

Исперих за 2019 година, приходно-разходните сметки и актуализираната бюджетна 

прогноза за периода 2019 – 2021 г с направените предложения за промяна. 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК 
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ИСПЕРИХ 

МАНДАТ / 2015-2019 /г. 

 Редовно заседание на 24.01.2019 г. от 14.00 ч.  участвали в поименното 

гласуване. 

Докладна записка от Бейсим Руфад – Кмет на община Исперих. 

 Относно: Приемане бюджета на Община Исперих за 2019 година, приходно-

разходните сметки и актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г. 

 
№  

              Име, презиме, фамилия 

Начин на гласуване 

 

„за‖       „против‖      „въздържал се‖ 

 

 

Подпис 

1. АЙДЪН ИСМАИЛ ХЮСЕИН За    П  

2. АЙШЕ МЕХМЕД СААР     

3. АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ     

4. БЕЙТИ КЯМИЛ РУФАД   Въздържал се П  



 151 

5. БЕХЧЕТ РУФАД СЮЛЕЙМАН   Въздържал се П  

6. БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ   Въздържал се П  

7. БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН  против  П  

8. ВЕНЕЛИН ДАНЧЕВ ВУТОВ За    П  

 9. ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ТОДОРОВ За    П  

10. ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ   Въздържал се П  

11 ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ За    П 

12. ДАРИНКА ПЕТР. РОМАНСКА - ВИСКОВА За   П  

13. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА За    П  

14. ЕРОЛ АКИФ ЮМЕР За    П  

15. ЗЕЙТИ ФЕРАИМ МЕХМЕД  Против   П 

16. МЕТИН ЕМБИ МАХМУДОВ За    П  

17. МЕТИН РУФИ ШЕФКЕТ За    П  

18. МУСТАФА ЗАКИР РАШИД За    П  

19. ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД За    П  

20. РЕЙХАН ИСМАИЛ КАРАКАШЕВ За    П  

21. РИДВАН ХАБИЛ ДЖЕЛИЛ   Въздържал се П  

22. РОСИЦА ЦВЕТАНОВА МИТЕВА За    П  

23. САЛИ САЛИ МЕХМЕД     

24. СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ За    П  

25. СИНАН НЕЗИР НУРИ За    П  

26. ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ     

27. ХАМДИ НУРУЛА НУРУЛА За    П  

28. ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ   Въздържал се П  

29. ШЕНОЛ ИБРЯМ РАФИ За     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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

29 25 17 2 6 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 623 

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1 от 
ЗМСМА, чл. 39 и чл. 94, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за публичните финанси, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ РЕ ШИ :  

1. Приема числеността на персонала за 2019година, както следва: 

За дейностите държавна отговорност

 ......................................................................................................................................... ..30

9.0 бр. 

За дейностите общинска отговорност

 ............................................................................................................................................. 9

5.0 бр. 

За дофинансиране на държавните дейности

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

6.5 бр. 
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2. Разпределя преходния остатък от 2018 година както следва: 

2.1. За финансиране на държавни дейности ................................................................ 554 

424 лв. 

/Разпределени по дейности съгласно Приложение 1/ 

в това число за КВ ...................................................................................................... 40 

778 лв. 

2.2. За местни дейности ................................................................................................. 1 186 

453 лв. 

в това число за КВ…………………………………………………………………1 079 

889 лв. 

2.3. За държавни дейности, финансирани с общински средства

 …..…0 лв. 

в това число за 

КВ……………………………………………………………………..…..0 лв. 

3. Определя второстепенни разпоредители съгласно Приложение № 28 

4. Приема бюджета на Община Исперих за 2019 година както следва: 

4.1.По приходната част .............................................................................................. 23 216 

695 лв. 

/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 2 и 10 / в т.ч.: 

4.1.1. приходи с държавен характер ......................................................................... 14 232 

179 лв. 

4.1.1.1. обща субсидия по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019г

 12 934 624 лв. 

4.1.1.2. преходен остатък ................................................................................................. . 554 

424 лв. 

4.1.1.2.1 в т. число по проекти, финансирани от ЕС. ......................................... …  78 

042 лв. 

4.1.1.3. собствени приходи . ..................................................................................... 178 

977 лв. 

4.1.1.4  трансфери между бюджетни сметки . ......................................................... 251 

660 лв. 

4.1.1.5  трансфери между бюджетни  и извънбюджетни сметки ....................... ..(-78 

042) лв. 

4.1.1.6  предоставени/възстановени безлихвени заеми (нето). ............................  393 

058 лв. 

4.1.1.7  събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-). ….(- 

134) лв. 

4.1.1.8. чужди средства от други лица ..................................................................  (-2 

388)лв. 

4.1.2. приходи с общински характер ......................................................................... 8 984 

516 лв. 

4.1.2.1. имуществени и други данъци ................................................................. 1 593 

185 лв. 

4.1.2.2. неданъчни приходи ................................................................................... 3 390 
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410 лв. 

4.1.2.3. обща изравнителна субсидия ................................................................... 1 532 

200 лв. 

4.1.2.4. за зимно поддържане. .................................................................................... 102 800лв. 

4.1.2.5. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 

общински дейности .................................................................................................. .671 

300 лв. 

4.1.2.6. преходен остатък ....................................................................................... 1 186 

453лв. 

4.1.2.7. временни безлихвени заеми ..........................................................................  

……0 лв. 

4.1.2.8. Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, 

включени в консолидираната фискална програма (нето)

1 200 000 лв. 

4.1.2.9. временна финансова помощ

 …….0 лв. 

4.1.2.10.трансфери между бюджетни сметки .................................................... - 363 

398 лв. 

4.1.2.11. трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки

 ………0 лв. 

4.1.2.12. трансфери   от   /   за   държавни   предприятия   и   други   лица,   

включени   в 

консолидираната фискална програма ....................................................................... ..7 

366 лв. 

4.1.2.13. дългосрочни заеми .................................................................................. -

336000 лв. 

4.1.2.14. друго финансиране

 …..200 лв. 

 

4.2. По разходната част, в т. ч. : 

/Разпределени по параграфи съгласно Приложения 3:9,11:20/

 ........................................................................................................................................ 23 216 6

95 лв. 

в т.ч.за 

4.2.1. Държавни дейности разпределени по функции и дейности

 14 232 179 лв. 

/съгласно приложения 3:9/ 

в т.ч. Бюджет на читалища по Приложение 8в .................................................. 351 

296 лв. 

в т.ч.: Бюджет на второстепенни разпоредители ........................................ 10 393 

092 лв. 

както следва: 

Комплекс за социални услуги „Лудогорие" ................................... 1 006 

853 лв. 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 

с увреждания  ................................................................................... 218 

534 лв. 
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Исторически музей .......................................................................... 397 

810 лв. 

Км.Подайва ...................................................................................... 130 

263 лв. 

Км. Свещари ........................................................................................ 80 

235 лв. 

Училища- 9 броя ............................................................................ 7 095 

873 лв. 

Детски градини - 4 броя ................................................................ 1 463 

524 лв. 

4.2.2. Общински дейности разпределени по функции и дейности 

/ съгласно приложения 11-19/  ..................................................................................... 8 257 

385 лв. 

от които: Бюджет на второстепенни разпоредители ................ 432 

177 лв. 

както следва: 

Км. Подайва ......................................................................................... 66 

402 лв. 

Км. Свещари ......................................................................................... 41 

884 лв. 

Детски градини - 4 броя ................................................................... 323 

891 лв. 

4.2.3. Държавни   дейности,   дофинансирани   с   общински   приходи   

разпределени   по 

функции и дейности 

/ съгласно приложения 20 и 20а/ ...................................................................................... 727 

131 лв. 

от които: Бюджет на второстепенни разпоредители

 ............................................................................................................................ 213 

968 лв. 

Исторически музей ........................................................................... 193 

025 лв. 

Училища- 2 броя ................................................................................. 20 

943лв. 

4.2.4. Бюджетно салдо ( Дефицит / Излишък ) .................................................... - 1 402 

555 лв. 

 

4.2.5. Финансиране на дефицита .......................................................... + 1 402 

555 лв. 

 

5. Приема списъка за капиталови разходи /Приложение 22/ ............................. 3 790 

365 лв. 

6. Приема списъка на капиталовите разходи финансирани чрез § 40-00 

"Постъпления 

от продажба на общински нефинансови активи" (Приложение № 22а ................ 616 

403 лв. 

7. Определя  годишен фонд работна заплата с месечно разпределение 

/Приложение 

№№21, 21а / 
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8. Приема първоначален бюджет на Община Исперих по Приложение № 23 

 

9. Приема следните лимити за разходи: 

 

9.1.Социално-битови разходи на персонала в размер до 3% от начислените трудови 

разходи. 9.2.Разходи за погребения в дейност "Обредни домове и зали" в размер 

на 50.00 лв. за 

починали жители на общината без близки, роднини и 

бездомни. 9.3.Разходи за награди - 4000 лв. 

За първо място на европейски, световни и олимпийски първенства (до 1000 лв. на 

човек) ; 

За второ място на европейски, световни и олимпийски първенства (до 700 лв. на 

човек) ; За трето място на европейски, световни и олимпийски първенства (до 500 

лв. на човек) ; Други награди (до 500 лв. на човек) 

9.4.Разходи за помощи - 15 000 лв. както следва: 

9.4.1. За подпомагане на  студенти, съгласно, съгласно Решениe за отпускане на 

стипендии на учащи се студенти от община Исперих след Решение на Постоянната 

комисия по „Образование, култура, спорт и туризъм‖ към Общински съвет - Исперих - 

5 000 лв;  

9.4.2. За подпомагане на социално слаби семейства, съгласно Заповеди на Кмета на 

община Исперих - 5 000 лв. (до 200 лв. на семейство); 

9.4.3. За подпомагане на бездетни семейства за процедура „Инвитро‖ , съгласно 

Заповеди на Кмета на община Исперих – 5 000 лв. (до 1 000 лв. на семейство). 

9.5.Посрещане на гости и представителни – 17 556 лв. в т.ч. 5 852 лв. за 

председателя на Общински съвет - Исперих, и 11 704 лв. за кмета на Община 

Исперих. 

9.6.Разход и за спортни клубове за спортна дейност - 60 000 лв. (Съгласно Решения на 

Общински съвет - Исперих). 

9.7.Разходи за религиозни храмове - 5 000 лв. 

9.8. Разходи за пенсионерски клубове - до 500 лв. 

10. Утвърждава списъка на длъжностите и на лицата, които имат право на 

транспортни 

разноски по чл. 36 ал.(2) от ПМС 344 от 21.12.2018 г. /Приложение 24/ 

11. Разходите по т. 10 обезпечават транспорта от местоживеенето до 

местоработата и 

обратно, след представяне на необходимите разходооправдателни документи. 

12. Дава   съгласие   за   предоставяне   на   временни   безлихвени   заеми   от   

временно 

свободните  средства  по  общинския   бюджет  в  рамките  на  бюджетната  година 

за 

авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския 

съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни 

организации, 
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чийто бюджет е част от общинския бюджет. 

13. Дава съгласие за ползване на безлихвени заеми от Централния Бюджет във 

връзка с 

разходи по одобрени проекти по ПРСР преди получаване на междинните и 

окончателни 

плащания от управляващия орган. 

14. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени по бюджета 

съгласно чл. 

125 от Закона за публичните финанси: 
 

14.3. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените 

показатели за 

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 

бюджет, 

при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 

дейности и 

няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

14.4. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност 

или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

15. Одобрява размера на просрочените задължения от минали години, които ще 

бъдат 

разплатени от бюджета за 2019 г. и размера на просрочените вземания, 

които ще бъдат събрани през бюджетната година, както следва: 

- Просрочени задължения от 2018г., които ще бъдат разплатени през 2019г.— 347 435 

лв.      (в т. ч на ВРБ – 0 лв) 

- Просрочени вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година – 13 615 

лв. 

Приема План - график за обслужване на просрочени задължения за 2019 г. 

(Приложение  №25). 

 

16. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за СЕС, ДЕС и ДМП в 

размер на (735 797лв.) /Приложение 26/, в т.ч: 

 

- по ОП „Развитие на човешките ресурси" – 183 137 лв. / Приложение 26 а / 

- по ОП „Региони в растеж" – 144 426 лв./ Приложение 26 б / 

- по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"- 8 846 лв)./ Приложение 

26в/ 

- по ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" — 97 

870 лв. /Приложение 26г / 

- Разплащателна агенция – 244 692 лв./ Приложение 26д / 

- други европейски средства (LADDER и Еразъм +) (ДЕС) – 56 826 

лв./Приложение 26е/ 
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17. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности  

за периода 2019-2021 г. / Приложение № 27 / 

 

18. Определя максимален размер на дълга, както следва:  

18.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2019 г. - 2 000 000 лв. 

18.2.Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2019 г. - 0 лв.  

18.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на 2019 г. в размер на 2 000 000 лв. 

 

19. Определя максималния размер на новите задължения за разходи по 

бюджета (без ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2019 г. в размер 

на - 6 162 821 лв. 

 

20. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи по 

бюджета, които могат да бъдат поети през 2019 г. в размер на — 3 780 627 

лв. 

 

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на 

проектобюджет 2019. 

 

 

22. Утвърждава приоритетите, по които се изразходват общинските 

приходи: заплати, вноски за осигурителни плащания и издръжка.  

Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на 

областния управител на област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок 

от обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на 

Административно процесуалния кодекс. 

 

 

 

Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Това е поредния  и последен бюджет, който приемаме с Вас за този мандат. 

Очаквах по голяма дискусия и по конструктивни предложения. Целта на всеки един 

бюджет е първо да осъществява и отразява вижданията на жителите на общината за 

нейното развитие. Второто което прави един бюджет толкова важен, е че той трябва да 

успее да разпредели публичния  ресурс който събира този бюджет по начина да служи 

на хората за ползване от тях  на облагите и като подобри качественно живота им. И 

третото, което не е последно с този бюджет винаги трябва да се стремим когато го 

приемаме да можем да обхванем по голяма част от населението и да създадем блага за 

по големи групи от хора. 

Аз гласувам двадесетият поред  бюджет на общинатав качеството си на 

общински съветник.Трябваше някой да погледне приходната част на бюджета, която е с 

увеличена рамка и то от собствени приходи. Не знам дали обърнахте внимание на 

годишния отчет за събраните приходи през 2018 г. в размер приблизително на 900 х.лв. 

и сега заложените приходи, които да бъдат събрани с може би 500 х.лв. повече от 
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миналата година. И тук заслугата е на Кмета на общината и администрацията, на отдел 

„общинска собственост― и отдел „финанси― успяхме в крайна сметка без да продаваме 

земеделски земи да отчуждаваме имущество което не носи доходи да го накараме да 

печели през този период. Да има  какво да се желае в приходната част по отношение на  

събираемостта имаме много несъбрани данъци  от недвижими имоти и такса битови 

отпадаци. 

Приемам решението за дългосрочния общински дълг и бях настоявал за това 

още преди две години и съм убеден, че следващия общински съвет ще ни благодари за 

това решение. Друго което прави впечатление. Миналата година нямаше пари за селата, 

а тази година макар и скромно насочени са средства към селата може да са малко 

улици, но има заложено. И тук не бива да има противопоставяност между града и 

селата. 

Уважаеми колеги общината цялата е наша и ние сме нейни стопани, ако 

продължаваме да противопоставяме града и селата няма да има нищо конструктивно 

постигнато. Парите заделени за скенера за МБАЛ Исперих нима не ползват този скенер 

и хората от селата. Това което правим по училищата и детските градини нима не се 

ползва от всички в общината. 

 Ние свършихме много за общината нека си припомним скенера за 

болницата, таксите за детските градини и други, това показва, че ние сме работили и 

благодаря за това на всички общински съветници. 

Благодаря на Кмета на общината за така предложения бюджет, на цялата 

администрация и пожелавам успех на всички през тази година. 

 

 

 

 

 

 

 

ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 

Докладна записка от Айджан Бейтула – заместник Кмет на община 

Исперих. 

Относно: Приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Исперих 

през 2018г. 

 

 

 Гюнел Мюсреф – заместник председател Общински съвет Исперих 

Заповядайте г-жо Бейтула. 

 

Айджан Бейтула – заместник Кмет на община Исперих. 

Уважаеми общинтски съветници, 

В изпълнение на чл.6, ал.1 от Закона за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните, към Община Исперих е създадена местна 

комисия, която работи в посока превенция и борба срещу противообществените деяния, 

както и по осигуряване на нормалното развитие и възпитание на извършителите им. В 

състава на комисията са включени представители на общинската администрация, на 

Дирекция «Социално подпомагане», на полицията, както и педагози, юристи, 

общественици и др. 

Местната комисия разглежда възпитателни дела за противообществени прояви, 

извършени от малолетни и непълнолетни, и престъпления, извършени от 

непълнолетни, освободени от наказателна отговорност. Комисията разглежда случаите, 
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в които: 

 малолетни на възраст от 8 до 14 години са извършили противообществени 

прояви; 

 непълнолетни на възраст от 14 до 18 години са извършили 

противообществени деяния, както и когато непълнолетни, извършили 

престъпления са освободени от наказателна отговорност и делото е 

изпратено за разглеждане от местната комисия; 

 непълнолетни са извършили прояви, за които по друг нормативен акт се 

предвижда налагане на възпитателна мярка. 

 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните 

и непълнолетните в Община Исперих, съвместно с Детска педагогическа стая, 

изпълняват следните задачи: 

1. Организират и кооридинират социално-превантивната дейност на 

територията на общината, издирват и установяват малолетните и 

непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и вземат мерки за тяхната 

социална защита и развитие; 

2. Разглеждат противообществените деяния и налагат възпитателни мерки, а в 

определени случаи правят и предложения до съда за налагане на по-тежки 

наказания като настаняване в социално-педагогически интернат или във 

възпитателно училище; 

3. Съдействат на лицата, излезли от СПИ, ВУИ и др. пред компетентните 

органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми; 

4. Следят поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли 

от подобни интернати и вземат мерки за тяхното социализиране и по-

нататъшно правилно развитие; 

5. Подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на 

децата си; 

6. Изучават състоянието и причините за противообществените прояви на 

лицата; 

7. Изпълняват мероприятия по програми и дейности, организирани от 

Централната комисия. 

 

Възпитателните мерки, които Местната комисия може да налага са: 

предупреждение; задължаване да се извини на пострадалия; задължаване да участва в 

консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията от поведението; 

поставяне под възпитателен надзор на родителите; поставяне под възпитателен надзор 

на обществен възпитател; забрана на непълнолетния да посещава определени места и 

заведения; забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с 

определени лица; забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес; 

задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда; 

задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото; 

настаняване в социално-педагогически интернат; предупреждаване за настаняване във 

възпитателно училище-интернат; настаняване във възпитателно училище-интернат. 

 

В изпълнение на своята дейност през 2018г. МКБППМН при Община Исперих  

образува и разгледа 22 възпитателни дела срещу 18 малолетни и непълнолетни лица по 

повод следните извършени противообществени деяния: 

- кражба/ пари, имущество/     – 12 

- телесна повреда      – 2 

- унищожаване на имущество    – 2 

- бягства       – 1 
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- обаждане на тел. 112     – 1 

- управление на МПС     – 4  

  

 

Мерките, които Комисията наложи са: 

- предупреждение – 14      

- задължаване да се извини на пострадалия – 1 

- поставяне под възпитателен надзор на родителите със задължение за полагане 

на засилени грижи – 2 

- поставяне под възпитателин надзор на обществен възпитател – 10 

- предупреждение за настаняване във възпитателно училище-интернат – 1 

           По две от преписките възпитателните дела са прекратени. 

  

Подробен отчет за дейността си Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ежегодно представя 

пред Централната комисия, пред кмета на общината и пред общинския съвет. 

 

 Във връзка с гореизложеното и в изпълнение на Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните предлагам Общински 

съвет - Исперих да вземе следното 

  

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба с противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Исперих 

през 2018г. 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

О Т Ч Е Т 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА  2018г. 

 
/структурата на отчета е в съответствие с Указания на ЦКБППМН 

в Писмо № РД-30-И -57/ 12.12.2018г./ 

 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните при община Исперих работи по организиране и реализиране на 

инициативи по първичната превенция на малолетните и непълнолетните 

правонарушители на територията на общината чрез дейности алтернативни на детското 

асоциално и девиантно поведение. Приоритет е доброто сътрудничество с 

институциите, работещи с деца за координиране на всички социално-педагогически 
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фактори на територията на общината в борбата срещу насилието, престъпността и за 

защита правата на децата. 

Предвидените в ЗБППМН мерки са само възпитателни и те нямат наказателно-

правни последици. С тях се цели постигането на възпитателен ефект и позитивна 

промяна в поведението за преодоляване на деформации и дефицити в нравственото им 

развитие, както и формиране на нагласи за уважение към закона и обществото.  
 

Съставът на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към община Исперих отговаря на 

изискванията съгласно чл.6, ал.1 и 2 от ЗБППМН. През 2018г. Местната комисия за 

БППМН е определена със Заповед №22/ 08.01.2018г на Кмета на община Исперих в 

състав както следва: 

 

Председател: Айджан Ахмед Бейтула - Зам.- кмет на Община Исперих; 

Заместник - председател: Севим Адем Махмуд - Секретар на Община Исперих; 

Секретар: Татяна Анатолиевна Николова; 

Членове: 

1. Валентин Петров Димитров – ИДПС към РУ на МВР гр. Исперих; 

2. Стела Грозева Петрова – началник отдел „ЗД‖  в Дирекция „СП‖ гр.Исперих; 

3. Исмаил Айдън Исмаил – директор на дирекция „ХД‖ Община Исперих; 

4. Нуртен Нуридин Вахдет – ст. юрисконсулт в Дирекция „АИОиОП―; 

5. Дарина Пенкова Пешева – старши експерт „Социална политика‖; 

6. Сали Баки Назиф – директор на ПГ по СС „Хан Аспарух‖ гр.Исперих; 

7. Пламен Цанев Петров – зам. директор  на ОУ „В.Априлов‖ гр.Исперих; 

8. Катя Николова Бочева – начален учител в ОУ „В.Априлов‖ гр.Исперих 

Секретарят на МКБППМН съгласно чл.6, ал.3 от ЗБППМН е щатен служител на 

Общинската администрация, назначен  на трудови правоотношения през март 2006 

година. 

 

 

I. Дейност на комисията: 
 

Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални 

деяния 
 

През 2018 година Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните - Исперих продължи да работи за постигане 

на следните цели: 

1. Предотвратяване и противодействие на извършването на противообществени 

прояви. 

2. Осъществяване на превенция на противообществените прояви на малолетните 

и непълнолетните. 

3. Ограничаване и стремеж към преодоляване на причините за негативното 

поведение и противообществените прояви на подрастващите. 

4. Приобщаване на ―децата в риск‖ към училищната среда. 

5. Оказване на помощ на родителите, срещащи затруднения при възпитанието 

на своите децата. 
 

За реализирането на тези цели МКБППМН - Исперих работи съвместно с 

ръководствата на учебни заведения на територията на общината, с училищните 

комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, с инспектор 

―Детска педагогическа стая‖ при РУ на МВР - Исперих, с отдел ―Закрила на детето‖ 

при ДСП - Исперих. Бяха проведени беседи с ученици във връзка с агресията, с тормоза 

в училище, с употребата на наркотични вещества, с правата на детето, с дейността на 
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МКБППМН, с необходимостта от редовна посещаемост на учебните занятия, със 

спазването на вечерния час и др. Бяха осъществени обучения /чрез обществени 

възпитатели и ИДПС/ на ученици на теми: ―Превенция на насилие над деца‖, ―Детска 

полицейска академия‖; занятия на инспектор ДПС ―Да играем безопасно‖, ―Опасните 

непознати‖, ―Пътна безопасност‖, ―Наркотиците и законът‖, ―Престъпление и 

наказание‖, ―Права и отговорности‖, ―Хулиганство и вандализъм‖.  

 

Превантивна работа с родителите 
 

 При подаден сигнал от директорите на учебните заведения 

на територията на община Исперих, от отдел ―Закрила на детето‖, от 

инспектор ДПС при РУ на МВР -Исперих за съдействие от Комисията за 

разрешаване на възникнали трудности в общуването между родители - 

деца, за деца, застрашени от отпадане или с проблеми в поведението, 

МКБППМН осъществяваше срещи с родителите и децата с цел оказване 

на помощ и подкрепа в процеса на възпитание. В тази насока Комисията 

работи с три семейства. По предложение на УКБППМН, на основание 

чл.41, ал.2 от ЗБППМН, МКБППМН определи обществен възпитател на 

девет деца.   

 Системно възпитателите разговаряха с родители на деца от 

ромски произход за необходимостта от образование на децата им. 

Консултираха децата и за опасностите при ранните бракове. 

Дейност по изпълнение на национални и общински планове и програми: 
 

1.  Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетни и 

непълнолетни 

 

Година Брой реализирани 

програми за превенция и 

противодействие на 

детското асоциално 

поведение 

Брой лица, обхванати от 

информационни кампании 

за преодоляване на 

асоциалното поведение 

сред деца 

Брой 

консултирани 

деца и семейства 

чрез МКБППМН 

2015 1 Около 760 8 

2016 1 Около 750 9 

2017 1 Около 750 5 

2018 1 Около 720 5 

 

Задачи по Плана за действие за реализация Националната стратегия за 

борба с наркотиците (2014-2018 г.) 

По отношение на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за 

борба с наркотиците Комисията сътрудничи с обществените възпитатели, с инспектор 

ДПС, с педагогическите съветници, с БЧК и др. Областният съвет ни предоставя 

информационни материали (брошури), които чрез обществените възпитатели достигат 

до децата с девиантно поведение, които биват информирани и за предстоящите 

мероприятия, организирани по повод Деня за борба с наркотиците и Деня за борба със 

СПИН. 
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Във връзка с Национална програма за предотвратяване и противодействие на 

трафика на хора във всички училища бяха разпространени информационни материали, 

предоставени от РУО-Разград и бе проведена информационна кампания на тема 

„Порнография и трафик на хора‖. За целта бяха предоставени материали на 

обществените възпитатели и на УКППП. 

 

Мерки по превенция на противообществените прояви и престъпления, 

свързани с жп транспорта в съответствие с Писмо № 71/ 25.09.2007г. на 

ЦКБППМН до председателите и секретарите на МКБППМН. 

В началото на учебната 2018/ 2019 година от служители на РУ на МВР 

традиционно се изнесоха лекции по превенция на противообществени прояви и 

престъпления, свързани с жп транспорта. В градски училища бяха организирани две 

срещи със служители на „Транспортна полиция‖. През последните седем години на 

територията на общината не са регистрирани престъпления, свързани с жп транспорта. 

 

2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-

възпитателна работа с ненавършили пълнолетие деца, които споделят идеи или 

принадлежат към организации с екстремистки или радикален характер. 

През 2018г. в МКБППМН не е получаван сигнал за извършени криминални 

деяния и противообществени прояви от футболни агитки, престъпления и 

противообществени прояви по расистки подбуди или като резултат на споделяне на 

екстремистки идеи или членство в радикални групи или организации. 

 

3. Конкретни мерки, предприети във връзка със социалната закрила на 

малолетни и непълнолетни и на нуждаещи се от помощ. 
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През 2018г. МКБППМН съвместно с Детска педагогическа стая към РУ на МВР 

- Исперих, Отдел‖ Закрила на детето‖, образователните институции, Комплекса за 

социални услуги за деца и семейства и обществените възпитатели изпълни следните 

задачи, визирани в чл.10 от Закона за БППМН: 

- издири и установи малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и 

взе мерки за тяхната социална защита и развитие (насочени към КСУДС – 1 дете, 

определен обществен възпитател на 10 деца); 

- разгледа деяния по чл.11, ал.1 и наложи възпитателни мерки по чл.13, ал.1, т.1-

10 и т.12 - общо 22 деяния срещу 18 малолетни и непълнолетни;   

- помага на родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата 

си;  

- анализира състоянието и причините за противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните в общината и набеляза конкретни мерки;  

- участва в мероприятия, организирани от други органи и организации, работещи 

с деца; 

- определи обществени възпитатели по чл.41, ал.2 на лица в риск от извършване 

на противообществена проява.  

 

През 2018г. МКБППМН не е внасяла в Районен съд - Исперих предложения за 

налагане на  възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.13 от ЗБППМН (―настаняване във 

възпитателно училище-интернат‖)  

 

През 2018г. МКБППМН не е правила предложения и за предсрочно 

прекратяване на престой във ВУИ по причина, че нямаме деца, настанени във ВУИ, 

съответно и секретарят на комисията не е участвал в заседания на педагогически съвети 

във ВУИ по същата причина. 

През 2018г. МКБППМН - Исперих не е уведомявана за освобождаване на лица 

от СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени. 

В съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 25.09.2009г.) в 

МКБППМН - Исперих е създаден поименен регистър на всички неучещи и неработещи 

непълнолетни в общината, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени. 

 

 

 

Категории 

неучещи и 

неработещи 

непълно-

летни 

 

Общ 

брой 

 

Брой 

продъл-

жили 

образова-

нието си 

Брой на 

обхванати 

в обучения 

и 

програми 

за квали- 

фикация 

Брой на 

професио-

нално 

ориенти- 

рани и 

консулти-

рани 

 

Брой на 

започна-

лите 

работа 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

СПИ 

0 0 0 0 0 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

ВУИ 

0 0 0 0 0 

Неучещи и 

неработещи, 

освободени 

от ПД 

0 0 0 0 0 
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Условно 

осъдени 

0 0 0 0 0 

Осъдени на 

пробация 

0 0 0 0 0 

 

4. Начини за информиране на МКБППМН за условно осъдените и 

осъдените на пробация непълнолетни. 

Информация за условно осъдените и за осъдените на пробация непълнолетни 

получава от РС - Исперих след изпратено искане за подобна информация, както и чрез 

уведомителни писма, изпратени от Областна служба ―Изпълнение на наказанията‖ до 

МКБППМН. 

 

Информиране на МКБППМН за условно осъдените и 

осъдените на пробация непълнолетни. 

 

 Брой случаи 

Информация от съда 0 

Справки на секретаря на МК в съда 2 

 

През отчетния период няма случаи след условно осъждане на непълнолетни, при 

които Съдът да е информирал МКБППМН за необходимостта от организиране на 

възпитателни грижи. 

 

 

5. Съдействие на органите на образованието за обхващане на подлежащите 

на задължително образование деца и за тяхното неотпадане от училище 

При отправена молба от училищните ръководства за съдействие при 

осигуряване редовното присъствие на децата в училище обществените възпитатели към 

МКБППМН разговарят с децата и с техните родители. Консултират подрастващите и 

разясняват на родителите, настойниците и попечителите отговорностите, които носят за 

децата. Обществените възпитатели системно разговарят с деца, застрашени от отпадане 

и с техните родители. 

 

 

ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.  

Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви, 

извършени от малолетни и непълнолетни и техните родители. Това се осъществява чрез 

т. нар. възпитателни дела.  

Възпитателните дела се образуват в едномесечния срок, посочен в ЗБППМН и се 

разглеждат от състав, определен за всяко дело със Заповед на Председателя на 

МКБППМН. Съставът по делото включва правоспособен юрист, двама членове и 

протоколчик. 

При разглеждането им един от основните проблеми е неявяване на лицата, които 

задължително трябва да присъстват на възпитателното дело – родители и малолетни 

или непълнолетни правонарушители. Много родители не считат за необходимо да се 

явят при получаване на уведомителното писмо от комисията. Съдействие получаваме 

от РУ „Полиция‖ – Исперих, като компетентен орган за принудително им довеждане. 
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При някои малолетни и непълнолетни, родителите са в чужбина, а те живеят при 

роднини, които не са упълномощени да представляват родителите.  

Трудности се срещат и при установяване на настоящ адрес на 

правонарушителите. Много от тях често сменят местопребиваването си, като не 

променят адресната си регистрация. Със съдействието на служба ГРАО и инспектор 

Детска педагогическа стая се осъществява издирване настоящ адрес за по-навременно 

разглеждане на постъпилата преписка и изпращането й по компетентност. 

 

2. Конкретни случаи, когато представители на ДСП - ОЗД не са участвали 

при разглеждането на възпитателни дела и не са представили становища или 

доклади – брой и причини.  
Представители на отдел „Закрила на детето‖ към Дирекция „Социално 

подпомагане‖ винаги участваха в разглеждането на възпитателните дела. 

  

3. Допуснати нарушения (вид и брой), констатирани от прокуратурата и 

съда при процедурите по образуването и разглеждането на възпитателните дела и 

налагане на възпитателните мерки по чл. 13 и мерките по чл. 15 от ЗБППМН.  

Предписания от прокуратурата и съда, и предприети мерки за недопускане на 

повторни нарушения.  
През 2018г. РП-Исперих упражни контрол върху работа МКБППМН и не 

констатира никакви нарушения  при образуването и разглеждането на възпитателните 

дела, както и при налагането на възпитателни мерки по чл.13 и мерки по чл.15 от 

ЗБППМН.   

През отчетната година МКБППМН е образувала възпитателни дела и е наложила 

възпитателни мерки по отношение на деца и родители, както следва: 

Постъпилите  преписки от РП - Исперих за налагане на възпитателни мерки са 

24 броя. 

Образуваните  и разгледани възпитателни дела са 22.  

Две преписки са върнати в РП - Исперих.  

Всички възпитателни дела са образувани и разгледани в законоустановения 

срок. 

Статистически данни на противообществени прояви или престъпления: 

- кражба/ пари, имущество/     – 12 

- телесна повреда      – 2 

- унищожаване на имущество    – 2 

- бягства       – 1 

- обаждане на тел. 112     – 1 

- управление на МПС     – 4  

 

Наложените възпитателни мерки по ЗБППМН, чл.13, ал.1 са, както следва:  

- предупреждение – 14      

- задължаване да се извини на пострадалия – 1 

- поставяне под възпитателен надзор на родителите със задължение за полагане 

на засилени грижи – 2 

- поставяне под възпитателин надзор на обществен възпитател – 10 

- предупреждение за настаняване във възпитателно училище-интернат – 1 

            Решения на МК по чл.21, ал.1, т.4 от ЗБППМН /прекратяване на възпитателно 

дело/ - 2.   
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През 2018г. не е налагана мярка на родител по чл.15, тъй като децата, на чиито 

родители трябва да се наложи такава възпитателна мярка, в повечето случаи са 

настанени в КСУДС „Лудогорие―.  

 

4. През 2018 година на две деца /през 2017 – на пет деца/ бяха разгледани повече 

от едно /на един малолетен – две, на друго дете – три/ възпитателни дела.   

4.1. На първото възпитателно дело беше наложена мярка по чл.13, ал.1, т.1 

„предупреждение―. 

4.2. На второто възпитателно дело беше наложено наказание по т.5 „поставяне 

под възпитателен надзор на обществен възпитател―. 

4.3. На третото възпитателно дело – т. 12 „Предупреждение за настаняване във 

ВУИ с изпитателен срок шест месеца―. Възпитателни мерки бяха съобразени и с това, 

че с малолетните работят и специалисти в КСУДС. 

 

5. Не се е налагало да бъде приведен в изпълнение чл.25 от ЗБППМН. Решенията 

на комисията са приемани и изпълнявани от всички заинтересовани страни. 

 

 

III. Консултативни кабинети и Центрове за социална превенция 
 

Към МКБППМН - Исперих няма изграден консултативен кабинет и център за 

социална подкрепа. Комисия ползва услугите на ЦОП към КСУДС „Лудогорие― 

гр.Исперих. 

 

 

 

IV.Обществени възпитатели 
 

Година 

 

 

 

 

Плануван брой 

обществени 

възпитатели, 

утвърдени от МФ по 

Закона за държавния 

бюджет 

Реално усвоени бройки 

обществени 

възпитатели за 

съответната година 

 

 

Изразходвани средства 

по Наредба № 2 на 

ЦКБППМН 

 

2018 6 5 11 075 лв. 

2019 6  

 

 
Прогноза за 

2019 

6 

 

 

През 2018г. МКБППМН - Исперих работи с 5 обществени възпитатели, които 

осъществяваха корекционно-възпитателна дейност с тридесет и две деца. След работата 

с обществен възпитател повечето от малолетните и непълнолетните не извършват нови 

противообществени прояви или престъпления. 

  

1. Контролът върху дейността на обществени възпитатели се осъществяваше от 

секретаря и от председателя на комисията. Ежемесечно до трето число на следващия 

месец обществените възпитатели представят писмен отчет за извършената работа. 

Периодично секретарят на комисията обсъжда с обществените възпитатели 

работата им по възпитателния надзор, трудностите и успехите и заедно търсят решения 

на възникнали проблеми. 
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 2. Въз основа на представените отчети обществените възпитатели са материално 

стимулирани съгласно Наредба № 2 на ЦКБППМН. Проблеми във връзка с 

изразходване на средствата за материално стимулиране на обществените възпитатели 

през 2018г. МКБППМН - Исперих няма. 

 

3. С цел повишаване на квалификацията и усъвършенстване на работата 

секретарят на комисията провежда обучителни срещи с обществените възпитатели 

веднъж на тримесечие.  

4. Всички обществени възпитателя присъстваха на тези срещи и активно 

участваха в работата. 

 

5. Няма случаи на намеса от кмета на общината или други лица извън местната 

комисия при подбора и определянето на обществените възпитатели. 

 

 

V.  Контролна дейност на МКБППМН 
 

На територията на община Исперих няма функциониращи СПИ, ВУИ, ПД, 

ДВНМН и приюти за безнадзорни деца. 

МК не упражнява контрол върху дейността на настойници и попечители поради 

липсата на такива. 

Извършени са 7 проверки по училищата и 48 проверки на увеселителни и 

питейни заведения и игрални зали съвместно с РУ „Полиция― и ОЗД гр. Исперих. При 

извършените проверки не са констатирани нарушения на Наредба № 1 и ЗБППМН.   

МК е участвала в две съвместни проверки с РУП и ОЗД гр. Исперих за 

установяване на безнадзорни, просещи и скитащи деца. Няма регистрирани такива в 

общината.          

Комисията не се е сблъсквала с проблеми при осъществяване на контрола. 

Секретарят на Местната комисия е член на състава на координационния 

механизъм и взема участие в заседанията на същия, когато е наложително, след което 

запознава членовете на местната комисия с взетите решения и предприети мерки и при 

нужда се изготвя план за работа по дадения случай.  

 

 

VI. Местната комисия не е правила предложения до местни и централни органи 

по проблеми на предотвратяването и противодействието на престъпността на 

малолетни и непълнолетни тъй като не е имала конкретни случаи, които да налагат 

такива предложения. 

 

 

VII.  Взаимодействие на МКБППМН 

И през 2018 година МКБППМН продължи съвместната си дейност с УКППП, 

ИДПС, Дирекция „СП’’ отдел „ЗД‖, КСУДС и прокуратурата за осъществяване на 

мероприятия по превенция на противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните . 

Контактите с ИДПС към РУП гр. Исперих са регулярни.  

В двете средни училища и в 7 – те основни със заповеди на директорите на 

същите са определени съставите на УКБППМН. Комисиите имат планове, които са 

одобрени от педагогическите съвети. Провеждат се периодични срещи и се изнасят 

лекции от ИДПС по предварително утвърдени графици. Темите на лекциите са 

съобразени с днешните изисквания на времето, а именно с агресията сред 

подрастващите, насилието, сексуалното възпитание, употребата на алкохол, цигари и 

наркотици, борбата със СПИН и трафика на хора . 
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Взаимодействието на комисията с Дирекция „СП‖ отдел „ЗД‖ е свързано със 

защита на законните интереси на малолетните и непълнолетните при разглеждане на 

възпитателни дела. За по-добро и ефективно взаимодействие между МКБППМН и 

останалите институции са сключени споразумения.  

 

 

VIII. Квалификационна дейност на МКБППМН 

1. През месец февруари 2018 г. се проведе обучение на обществени възпитатели 

към МК по изготвяне на индивидуални работни планове с деца, поставени под надзор 

на обществен възпитател в съответствие с указания, препоръчани от ЦКБППМН. 

 

2. През месец юни трима члена на МК преминаха курс по координация и 

взаимодействие в превенцията на девиантното поведение, защита правата на детето, 

социално подпомагане и образованието – „Летен форум за помагащи 

професионалисти―-  първа част. 

 

 

IX. Планувани и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за 

възнаграждение на членове на МКБППМН 
 

През 2018г. в бюджета на МК за разходи по Наредба № 3 на ЦКБППМН бяха 

предвидени 2 500 лв. 

Съгласно чл.107а, ал.2 от Кодекса на труда и чл.7, ал.3 от Закона за държавния 

служител, се забранява на държавните и общинските служители да получават 

възнаграждения за работа в комисии. 

Предвид това са изплатени възнаграждения само на трима членове на МК по 

Наредба № 3. Обща сума – 593лева. /предимно за изготвяне на доклади/. 

 

Гюнел Мюсреф – заместник председател на Общински съвет Исперих. 

Моля, становището на председателите на постояните комисии. 

Заповядайте г-н Мюсреф. 

 

На заседание ПК по „ Социални дейности и здравеопазване ‖ проведено на 

21.01.2019 г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

                 

       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

6 4 4 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 Сюлейман . 

 

Бехчет Сюлейман –Председател на ПК по « Финанси и бюджет». 

 На заседание ПК по „Финанси и бюджет‖ проведено на 21.01.2019 г. от 10.00 

часа, след  разглеждането на докладната записка. 
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       Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

6 6 6 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 записка е разгледана  от всички постояни комисии. 

 Заповядайте г-н Хюсеин да докладвате становището на Вашата комисия. 

 

 Айдън Хюсеин – председател на ПК по « Стопански дейности и европейско 

развитие» 

На заседание ПК по „ Стопански дейности и европейско развитие ‖ проведено на 

21.01.2019 г. от 13.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

7 4 4 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 21.01.2019 г. от 

14.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

7 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. 
Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

 

Екатерина Димитрова – председател на ПК по «Образование, култура, 

спорт и туризъм» 

На заседание ПК по „ Образование, култура, спорт и туризъм‖ проведено на 

21.01.2019 г. от 15.00 часа, след  разглеждането на докладната записка. 
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Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

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. 
Заповядайте г-н Нурула. 

 

Хамди Нурула– председател на ПК по «ПУКИ» 

На заседание ПК по „ ПУКИ‖ проведено на 21.01.2019 г. от 15.00 часа, след  

разглеждането на докладната записка. 

            

             Резултати от гласуването: 

Общ брой на  

членовете на ПК  

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

5 3 3 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. 
 Въпроси, мнения, предложения по докладната записка и проекта за решение 

имате ли? 

 Няма. 

Моля, колеги 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 

общинските 

съветници 

Гласували общински 

съветници 

„ За‖ „ Против‖ „Въздържал се‖ 

29 25 25 0 0 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ПРИЕ СЛЕДНОТО 

РЕШЕНИЕ 

             № 624 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба с противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община 



 172 

Исперих през 2018г. 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

О Т Ч Е Т 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА  2018г. 

 
/структурата на отчета е в съответствие с Указания на ЦКБППМН 

в Писмо № РД-30-И -57/ 12.12.2018г./ 

 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните при община Исперих работи по организиране и реализиране на 

инициативи по първичната превенция на малолетните и непълнолетните 

правонарушители на територията на общината чрез дейности алтернативни на детското 

асоциално и девиантно поведение. Приоритет е доброто сътрудничество с 

институциите, работещи с деца за координиране на всички социално-педагогически 

фактори на територията на общината в борбата срещу насилието, престъпността и за 

защита правата на децата. 

Предвидените в ЗБППМН мерки са само възпитателни и те нямат наказателно-

правни последици. С тях се цели постигането на възпитателен ефект и позитивна 

промяна в поведението за преодоляване на деформации и дефицити в нравственото им 

развитие, както и формиране на нагласи за уважение към закона и обществото.  
 

Съставът на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към община Исперих отговаря на 

изискванията съгласно чл.6, ал.1 и 2 от ЗБППМН. През 2018г. Местната комисия за 

БППМН е определена със Заповед №22/ 08.01.2018г на Кмета на община Исперих в 

състав както следва: 

 

Председател: Айджан Ахмед Бейтула - Зам.- кмет на Община Исперих; 

Заместник - председател: Севим Адем Махмуд - Секретар на Община Исперих; 

Секретар: Татяна Анатолиевна Николова; 

Членове: 

1. Валентин Петров Димитров – ИДПС към РУ на МВР гр. Исперих; 

2. Стела Грозева Петрова – началник отдел „ЗД‖  в Дирекция „СП‖ гр.Исперих; 

3. Исмаил Айдън Исмаил – директор на дирекция „ХД‖ Община Исперих; 

4. Нуртен Нуридин Вахдет – ст. юрисконсулт в Дирекция „АИОиОП―; 

5. Дарина Пенкова Пешева – старши експерт „Социална политика‖; 

6. Сали Баки Назиф – директор на ПГ по СС „Хан Аспарух‖ гр.Исперих; 

7. Пламен Цанев Петров – зам. директор  на ОУ „В.Априлов‖ гр.Исперих; 

8. Катя Николова Бочева – начален учител в ОУ „В.Априлов‖ гр.Исперих 

Секретарят на МКБППМН съгласно чл.6, ал.3 от ЗБППМН е щатен служител на 

Общинската администрация, назначен  на трудови правоотношения през март 2006 

година. 

 

 

I. Дейност на комисията: 
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Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални 

деяния 
 

През 2018 година Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните - Исперих продължи да работи за постигане 

на следните цели: 

6. Предотвратяване и противодействие на извършването на противообществени 

прояви. 

7. Осъществяване на превенция на противообществените прояви на малолетните 

и непълнолетните. 

8. Ограничаване и стремеж към преодоляване на причините за негативното 

поведение и противообществените прояви на подрастващите. 

9. Приобщаване на ―децата в риск‖ към училищната среда. 

10. Оказване на помощ на родителите, срещащи затруднения при 

възпитанието на своите децата. 
 

За реализирането на тези цели МКБППМН - Исперих работи съвместно с 

ръководствата на учебни заведения на територията на общината, с училищните 

комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, с инспектор 

―Детска педагогическа стая‖ при РУ на МВР - Исперих, с отдел ―Закрила на детето‖ 

при ДСП - Исперих. Бяха проведени беседи с ученици във връзка с агресията, с тормоза 

в училище, с употребата на наркотични вещества, с правата на детето, с дейността на 

МКБППМН, с необходимостта от редовна посещаемост на учебните занятия, със 

спазването на вечерния час и др. Бяха осъществени обучения /чрез обществени 

възпитатели и ИДПС/ на ученици на теми: ―Превенция на насилие над деца‖, ―Детска 

полицейска академия‖; занятия на инспектор ДПС ―Да играем безопасно‖, ―Опасните 

непознати‖, ―Пътна безопасност‖, ―Наркотиците и законът‖, ―Престъпление и 

наказание‖, ―Права и отговорности‖, ―Хулиганство и вандализъм‖.  

 

Превантивна работа с родителите 
 

 При подаден сигнал от директорите на учебните заведения 

на територията на община Исперих, от отдел ―Закрила на детето‖, от 

инспектор ДПС при РУ на МВР -Исперих за съдействие от Комисията за 

разрешаване на възникнали трудности в общуването между родители - 

деца, за деца, застрашени от отпадане или с проблеми в поведението, 

МКБППМН осъществяваше срещи с родителите и децата с цел оказване 

на помощ и подкрепа в процеса на възпитание. В тази насока Комисията 

работи с три семейства. По предложение на УКБППМН, на основание 

чл.41, ал.2 от ЗБППМН, МКБППМН определи обществен възпитател на 

девет деца.   

 Системно възпитателите разговаряха с родители на деца от 

ромски произход за необходимостта от образование на децата им. 

Консултираха децата и за опасностите при ранните бракове. 

 

Дейност по изпълнение на национални и общински планове и програми: 
 

3.  Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетни и 

непълнолетни 

 

Година Брой реализирани 

програми за превенция и 

противодействие на 

детското асоциално 

Брой лица, обхванати от 

информационни кампании 

за преодоляване на 

асоциалното поведение 

Брой 

консултирани 

деца и семейства 

чрез МКБППМН 
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поведение сред деца 

2015 1 Около 760 8 

2016 1 Около 750 9 

2017 1 Около 750 5 

2018 1 Около 720 5 

 

Задачи по Плана за действие за реализация Националната стратегия за 

борба с наркотиците (2014-2018 г.) 

По отношение на План за действие за изпълнение на Националната стратегия за 

борба с наркотиците Комисията сътрудничи с обществените възпитатели, с инспектор 

ДПС, с педагогическите съветници, с БЧК и др. Областният съвет ни предоставя 

информационни материали (брошури), които чрез обществените възпитатели достигат 

до децата с девиантно поведение, които биват информирани и за предстоящите 

мероприятия, организирани по повод Деня за борба с наркотиците и Деня за борба със 

СПИН. 
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Във връзка с Национална програма за предотвратяване и противодействие на 

трафика на хора във всички училища бяха разпространени информационни материали, 

предоставени от РУО-Разград и бе проведена информационна кампания на тема 

„Порнография и трафик на хора‖. За целта бяха предоставени материали на 

обществените възпитатели и на УКППП. 

 

Мерки по превенция на противообществените прояви и престъпления, 

свързани с жп транспорта в съответствие с Писмо № 71/ 25.09.2007г. на 

ЦКБППМН до председателите и секретарите на МКБППМН. 
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В началото на учебната 2018/ 2019 година от служители на РУ на МВР 

традиционно се изнесоха лекции по превенция на противообществени прояви и 

престъпления, свързани с жп транспорта. В градски училища бяха организирани две 

срещи със служители на „Транспортна полиция‖. През последните седем години на 

територията на общината не са регистрирани престъпления, свързани с жп транспорта. 

 

4. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-

възпитателна работа с ненавършили пълнолетие деца, които споделят идеи или 

принадлежат към организации с екстремистки или радикален характер. 

През 2018г. в МКБППМН не е получаван сигнал за извършени криминални 

деяния и противообществени прояви от футболни агитки, престъпления и 

противообществени прояви по расистки подбуди или като резултат на споделяне на 

екстремистки идеи или членство в радикални групи или организации. 

 

3. Конкретни мерки, предприети във връзка със социалната закрила на 

малолетни и непълнолетни и на нуждаещи се от помощ. 

През 2018г. МКБППМН съвместно с Детска педагогическа стая към РУ на МВР 

- Исперих, Отдел‖ Закрила на детето‖, образователните институции, Комплекса за 

социални услуги за деца и семейства и обществените възпитатели изпълни следните 

задачи, визирани в чл.10 от Закона за БППМН: 

- издири и установи малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и 

взе мерки за тяхната социална защита и развитие (насочени към КСУДС – 1 дете, 

определен обществен възпитател на 10 деца); 

- разгледа деяния по чл.11, ал.1 и наложи възпитателни мерки по чл.13, ал.1, т.1-

10 и т.12 - общо 22 деяния срещу 18 малолетни и непълнолетни;   

- помага на родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата 

си;  

- анализира състоянието и причините за противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните в общината и набеляза конкретни мерки;  

- участва в мероприятия, организирани от други органи и организации, работещи 

с деца; 

- определи обществени възпитатели по чл.41, ал.2 на лица в риск от извършване 

на противообществена проява.  

 

През 2018г. МКБППМН не е внасяла в Районен съд - Исперих предложения за 

налагане на  възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.13 от ЗБППМН (―настаняване във 

възпитателно училище-интернат‖)  

 

През 2018г. МКБППМН не е правила предложения и за предсрочно 

прекратяване на престой във ВУИ по причина, че нямаме деца, настанени във ВУИ, 

съответно и секретарят на комисията не е участвал в заседания на педагогически съвети 

във ВУИ по същата причина. 

През 2018г. МКБППМН - Исперих не е уведомявана за освобождаване на лица 

от СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени. 

В съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 25.09.2009г.) в 

МКБППМН - Исперих е създаден поименен регистър на всички неучещи и неработещи 

непълнолетни в общината, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени. 

 

 

 

Категории 

неучещи и 

 

Общ 

брой 

 

Брой 

продъл-

Брой на 

обхванати 

в обучения 

Брой на 

професио-

нално 

 

Брой на 

започна-
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неработещи 

непълно-

летни 

жили 

образова-

нието си 

и 

програми 

за квали- 

фикация 

ориенти- 

рани и 

консулти-

рани 

лите 

работа 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

СПИ 

0 0 0 0 0 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

ВУИ 

0 0 0 0 0 

Неучещи и 

неработещи, 

освободени 

от ПД 

0 0 0 0 0 

Условно 

осъдени 

0 0 0 0 0 

Осъдени на 

пробация 

0 0 0 0 0 

 

4. Начини за информиране на МКБППМН за условно осъдените и 

осъдените на пробация непълнолетни. 

Информация за условно осъдените и за осъдените на пробация непълнолетни 

получава от РС - Исперих след изпратено искане за подобна информация, както и чрез 

уведомителни писма, изпратени от Областна служба ―Изпълнение на наказанията‖ до 

МКБППМН. 

 

Информиране на МКБППМН за условно осъдените и 

осъдените на пробация непълнолетни. 

 

 Брой случаи 

Информация от съда 0 

Справки на секретаря на МК в съда 2 

 

През отчетния период няма случаи след условно осъждане на непълнолетни, при 

които Съдът да е информирал МКБППМН за необходимостта от организиране на 

възпитателни грижи. 

 

 

5. Съдействие на органите на образованието за обхващане на подлежащите 

на задължително образование деца и за тяхното неотпадане от училище 

При отправена молба от училищните ръководства за съдействие при 

осигуряване редовното присъствие на децата в училище обществените възпитатели към 

МКБППМН разговарят с децата и с техните родители. Консултират подрастващите и 

разясняват на родителите, настойниците и попечителите отговорностите, които носят за 

децата. Обществените възпитатели системно разговарят с деца, застрашени от отпадане 

и с техните родители. 

 

 

ІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 
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1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.  

Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви, 

извършени от малолетни и непълнолетни и техните родители. Това се осъществява чрез 

т. нар. възпитателни дела.  

Възпитателните дела се образуват в едномесечния срок, посочен в ЗБППМН и се 

разглеждат от състав, определен за всяко дело със Заповед на Председателя на 

МКБППМН. Съставът по делото включва правоспособен юрист, двама членове и 

протоколчик. 

При разглеждането им един от основните проблеми е неявяване на лицата, които 

задължително трябва да присъстват на възпитателното дело – родители и малолетни 

или непълнолетни правонарушители. Много родители не считат за необходимо да се 

явят при получаване на уведомителното писмо от комисията. Съдействие получаваме 

от РУ „Полиция‖ – Исперих, като компетентен орган за принудително им довеждане. 

При някои малолетни и непълнолетни, родителите са в чужбина, а те живеят при 

роднини, които не са упълномощени да представляват родителите.  

Трудности се срещат и при установяване на настоящ адрес на 

правонарушителите. Много от тях често сменят местопребиваването си, като не 

променят адресната си регистрация. Със съдействието на служба ГРАО и инспектор 

Детска педагогическа стая се осъществява издирване настоящ адрес за по-навременно 

разглеждане на постъпилата преписка и изпращането й по компетентност. 

 

2. Конкретни случаи, когато представители на ДСП - ОЗД не са участвали 

при разглеждането на възпитателни дела и не са представили становища или 

доклади – брой и причини.  
Представители на отдел „Закрила на детето‖ към Дирекция „Социално 

подпомагане‖ винаги участваха в разглеждането на възпитателните дела. 

  

3. Допуснати нарушения (вид и брой), констатирани от прокуратурата и 

съда при процедурите по образуването и разглеждането на възпитателните дела и 

налагане на възпитателните мерки по чл. 13 и мерките по чл. 15 от ЗБППМН.  

Предписания от прокуратурата и съда, и предприети мерки за недопускане на 

повторни нарушения.  
През 2018г. РП-Исперих упражни контрол върху работа МКБППМН и не 

констатира никакви нарушения  при образуването и разглеждането на възпитателните 

дела, както и при налагането на възпитателни мерки по чл.13 и мерки по чл.15 от 

ЗБППМН.   

През отчетната година МКБППМН е образувала възпитателни дела и е наложила 

възпитателни мерки по отношение на деца и родители, както следва: 

Постъпилите  преписки от РП - Исперих за налагане на възпитателни мерки са 

24 броя. 

Образуваните  и разгледани възпитателни дела са 22.  

Две преписки са върнати в РП - Исперих.  

Всички възпитателни дела са образувани и разгледани в законоустановения 

срок. 

Статистически данни на противообществени прояви или престъпления: 

- кражба/ пари, имущество/     – 12 

- телесна повреда      – 2 

- унищожаване на имущество    – 2 

- бягства       – 1 

- обаждане на тел. 112     – 1 
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- управление на МПС     – 4  

 

Наложените възпитателни мерки по ЗБППМН, чл.13, ал.1 са, както следва:  

- предупреждение – 14      

- задължаване да се извини на пострадалия – 1 

- поставяне под възпитателен надзор на родителите със задължение за полагане 

на засилени грижи – 2 

- поставяне под възпитателин надзор на обществен възпитател – 10 

- предупреждение за настаняване във възпитателно училище-интернат – 1 

            Решения на МК по чл.21, ал.1, т.4 от ЗБППМН /прекратяване на възпитателно 

дело/ - 2.   

 

През 2018г. не е налагана мярка на родител по чл.15, тъй като децата, на чиито 

родители трябва да се наложи такава възпитателна мярка, в повечето случаи са 

настанени в КСУДС „Лудогорие―.  

 

4. През 2018 година на две деца /през 2017 – на пет деца/ бяха разгледани повече 

от едно /на един малолетен – две, на друго дете – три/ възпитателни дела.   

4.1. На първото възпитателно дело беше наложена мярка по чл.13, ал.1, т.1 

„предупреждение―. 

4.2. На второто възпитателно дело беше наложено наказание по т.5 „поставяне 

под възпитателен надзор на обществен възпитател―. 

4.3. На третото възпитателно дело – т. 12 „Предупреждение за настаняване във 

ВУИ с изпитателен срок шест месеца―. Възпитателни мерки бяха съобразени и с това, 

че с малолетните работят и специалисти в КСУДС. 

 

5. Не се е налагало да бъде приведен в изпълнение чл.25 от ЗБППМН. Решенията 

на комисията са приемани и изпълнявани от всички заинтересовани страни. 

 

 

III. Консултативни кабинети и Центрове за социална превенция 
 

Към МКБППМН - Исперих няма изграден консултативен кабинет и център за 

социална подкрепа. Комисия ползва услугите на ЦОП към КСУДС „Лудогорие― 

гр.Исперих. 

 

 

 

IV.Обществени възпитатели 
 

Година 

 

 

 

 

Плануван брой 

обществени 

възпитатели, 

утвърдени от МФ по 

Закона за държавния 

бюджет 

Реално усвоени бройки 

обществени 

възпитатели за 

съответната година 

 

 

Изразходвани средства 

по Наредба № 2 на 

ЦКБППМН 

 

2018 6 5 11 075 лв. 

2019 6  

 

 
Прогноза за 

2019 

6 
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През 2018г. МКБППМН - Исперих работи с 5 обществени възпитатели, които 

осъществяваха корекционно-възпитателна дейност с тридесет и две деца. След работата 

с обществен възпитател повечето от малолетните и непълнолетните не извършват нови 

противообществени прояви или престъпления. 

  

1. Контролът върху дейността на обществени възпитатели се осъществяваше от 

секретаря и от председателя на комисията. Ежемесечно до трето число на следващия 

месец обществените възпитатели представят писмен отчет за извършената работа. 

Периодично секретарят на комисията обсъжда с обществените възпитатели 

работата им по възпитателния надзор, трудностите и успехите и заедно търсят решения 

на възникнали проблеми. 

 

 2. Въз основа на представените отчети обществените възпитатели са материално 

стимулирани съгласно Наредба № 2 на ЦКБППМН. Проблеми във връзка с 

изразходване на средствата за материално стимулиране на обществените възпитатели 

през 2018г. МКБППМН - Исперих няма. 

 

3. С цел повишаване на квалификацията и усъвършенстване на работата 

секретарят на комисията провежда обучителни срещи с обществените възпитатели 

веднъж на тримесечие.  

4. Всички обществени възпитателя присъстваха на тези срещи и активно 

участваха в работата. 

 

5. Няма случаи на намеса от кмета на общината или други лица извън местната 

комисия при подбора и определянето на обществените възпитатели. 

 

 

V.  Контролна дейност на МКБППМН 
 

На територията на община Исперих няма функциониращи СПИ, ВУИ, ПД, 

ДВНМН и приюти за безнадзорни деца. 

МК не упражнява контрол върху дейността на настойници и попечители поради 

липсата на такива. 

Извършени са 7 проверки по училищата и 48 проверки на увеселителни и 

питейни заведения и игрални зали съвместно с РУ „Полиция― и ОЗД гр. Исперих. При 

извършените проверки не са констатирани нарушения на Наредба № 1 и ЗБППМН.   

МК е участвала в две съвместни проверки с РУП и ОЗД гр. Исперих за 

установяване на безнадзорни, просещи и скитащи деца. Няма регистрирани такива в 

общината.          

Комисията не се е сблъсквала с проблеми при осъществяване на контрола. 

Секретарят на Местната комисия е член на състава на координационния 

механизъм и взема участие в заседанията на същия, когато е наложително, след което 

запознава членовете на местната комисия с взетите решения и предприети мерки и при 

нужда се изготвя план за работа по дадения случай.  

 

 

VI. Местната комисия не е правила предложения до местни и централни органи 

по проблеми на предотвратяването и противодействието на престъпността на 

малолетни и непълнолетни тъй като не е имала конкретни случаи, които да налагат 

такива предложения. 

 

 

VII.  Взаимодействие на МКБППМН 
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И през 2018 година МКБППМН продължи съвместната си дейност с УКППП, 

ИДПС, Дирекция „СП’’ отдел „ЗД‖, КСУДС и прокуратурата за осъществяване на 

мероприятия по превенция на противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните . 

Контактите с ИДПС към РУП гр. Исперих са регулярни.  

В двете средни училища и в 7 – те основни със заповеди на директорите на 

същите са определени съставите на УКБППМН. Комисиите имат планове, които са 

одобрени от педагогическите съвети. Провеждат се периодични срещи и се изнасят 

лекции от ИДПС по предварително утвърдени графици. Темите на лекциите са 

съобразени с днешните изисквания на времето, а именно с агресията сред 

подрастващите, насилието, сексуалното възпитание, употребата на алкохол, цигари и 

наркотици, борбата със СПИН и трафика на хора . 

Взаимодействието на комисията с Дирекция „СП‖ отдел „ЗД‖ е свързано със 

защита на законните интереси на малолетните и непълнолетните при разглеждане на 

възпитателни дела. За по-добро и ефективно взаимодействие между МКБППМН и 

останалите институции са сключени споразумения.  

 

 

VIII. Квалификационна дейност на МКБППМН 

3. През месец февруари 2018 г. се проведе обучение на обществени възпитатели 

към МК по изготвяне на индивидуални работни планове с деца, поставени под надзор 

на обществен възпитател в съответствие с указания, препоръчани от ЦКБППМН. 

 

4. През месец юни трима члена на МК преминаха курс по координация и 

взаимодействие в превенцията на девиантното поведение, защита правата на детето, 

социално подпомагане и образованието – „Летен форум за помагащи 

професионалисти―-  първа част. 

 

 

IX. Планувани и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за 

възнаграждение на членове на МКБППМН 
 

През 2018г. в бюджета на МК за разходи по Наредба № 3 на ЦКБППМН бяха 

предвидени 2 500 лв. 

Съгласно чл.107а, ал.2 от Кодекса на труда и чл.7, ал.3 от Закона за държавния 

служител, се забранява на държавните и общинските служители да получават 

възнаграждения за работа в комисии. 

Предвид това са изплатени възнаграждения само на трима членове на МК по 

Наредба № 3. Обща сума – 593лева. /предимно за изготвяне на доклади/. 
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Адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам редовното  заседание на Общински 

съвет Исперих проведено на 24.01.2019 г.,  което приключи в 16.15 часа. 

 Настоящия протокол се състави в три еднообразни  екземпляра по един за 

Областна администрация гр. Разград, един за Районен прокурор гр. Исперих, и един за 

архива на Общински съвет Исперих 

 

 

 

 Адв. Даниел  Димитров Йорданов 
 Председател Общински съвет - Исперих 
 

 

 

 Сейде Султанова 

 Протоколист:  
 

 

 

 


