НАРЕДБА
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Исперих

Приета с Решение № 685 по Протокол № 61 от 24.04.2019 г. на ОбС – Исперих
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Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел І
Предмет и цел
Чл.1.Тази наредба урежда отношенията, свързани с определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Исперих, реда и срока за тяхното
събиране, реда, по който лицата, неползващи услуги през съответната година или през определен
период от нея, се освобождават от заплащане на съответната такса, реда за освобождаване на
отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси, както и реда за
промяна размера на такси и цени на услуги, предоставяни от Община Исперих.
Чл.2. Тази наредба има за цел постигане на достъпност и предоставяне на качествени услуги на
жителите на община Исперих.
Чл.3. (1) На територията на община Исперих се събират местните такси, изброени в чл.6 от
Закона за местните данъци и такси, в това число и други местни такси, определени със закон.
(2) За всички други услуги, предоставяни от Община Исперих, с изключение на тези по ал.1,
Общинският съвет определя цена с настоящата наредба.
(3) Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо ползване.
Раздел II
Определяне на размер на местните такси и цени на услуги
Чл.4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева и при
спазване на принципите, изброени в чл.8, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.
(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат след заявяване, с изключение на тези, за
които в нормативен акт е предвидено друго.
(3) Наименованията на видовете услуги, за които се събират такси или имат цени, и на правата,
както и размерът на съответните такси и цени на услуги, са посочени в Таблица на услугите с
унифицираните наименования и цените за тях, която е неразделна част от тази наредба.
(4) Местните такси и приходите от услуги, предоставяни от Община Исперих, се събират за
сметка на Община Исперих.
Чл.5.(1) Промяна в размера на такси и цени на услуги, предоставяни от Община Исперих, се
извършва след представено мотивирано предложение от съответната дирекция, която предоставя
съответната услуга или извършва дейност, свързана с нея.
(2) Пълните разходи (по смисъла на § 1, т.15 от Допълнителните разпоредби на Закона за
местните данъци и такси) по предоставяне на услугата включват необходимите материалнотехнически и административни разходи по предоставяне на услугата, включително такса за
пощенски услуги, когато заявителят е изразил желание да получи документа по пощата,
инвестиционни разходи; разходите по прилагане, събиране, научно-изследователска дейност,
определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на
влиянието върху околната среда.
(3) Когато услуги и права се предоставят освен от Община Исперих и от други субекти при
пазарни условия, основа за определяне размерите на цените им могат да бъдат техните пазарни
стойности.
Чл.6. (1) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на
споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от
републиканския бюджет.
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(2) При разпореждане с недвижими имоти – общинска собственост, физическите и
юридическите лица, придобили право на собственост, заплащат в полза на Общината режийни
разноски с размер на 2 %.
Чл.7 (1) Когато искането за предоставяне на административна услуга се отнася до комплексно
административно обслужване, в което участва Община Исперих, заявлението може да бъде подадено
до нея. Община Исперих предоставя комплексни административни услуги, като услугите се
извършват, без да е необходимо заявителите да предоставят информация или доказателствени
средства, за които са налице данни, събирани или създавани от Общинска администрация Исперих,
независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.
(2) В случаите на ал.1 заявяването на услугата пред Община Исперих се извършва по реда на
чл.14в от Наредбата за административно обслужване със заявление съгласно образец (Приложение
№ 3).
(3) Срокът за изпълнение на комплексните услуги се определя, както следва:
т.1. Когато изпълнението на комплексната услуга изисква последователно изпълнение на
отделните услуги, срокът се определя от сбора на времената за изпълнение на всяка услуга и не може
да бъде по-дълъг от три дни, считано от получаване на достъп до данните на административните
органи - първични администратори на данни;
т.2. Когато изпълнението на комплексната услуга не изисква последователно изпълнение на
отделните услуги, времето за изпълнение се определя от услугата с най – дълъг срок на изпълнение и
не може да бъде по-дълъг от три дни, считано от получаване на достъп до данните на
административните органи - първични администратори на данни.
(4) Цената на комплексната услуга се определя като сбор от таксите/цените на отделните
услуги, определени за отделните администрации.
(5) Комплексните административни услуги могат да бъдат заплатени в брой или чрез ПОСтерминал на гише „Каса“ в отдел „Местни данъци и такси“ или по банков път по сметка на Община
Исперих, посочена в официалната интернет-страница на Общината.
(6) При заявено желание издаденият индивидуален административен акт да бъде получен чрез
лицензиран пощенски оператор или чрез куриер на адрес посочен от заявителя, разходите по
доставката се заплащат чрез наложен платеж за сметка на заявителя или по банков път.
Чл.8. (1) Размерът на дължимата такса и/или цена на услуга се определя след заявяването й,
като заплащането се извършва при подаване на заявлението по ал.2 при спазване на правилата за
комплексното административно обслужване.
(2) Когато заявена услуга не може да бъде предоставена, както и при постановен отказ от
предоставяне на услугата, такса не се дължи.
Чл.9. Длъжностните лица, отговорни за изпълнението на конкретния вид услуга, се определят
със заповед на кмета на Община Исперих.
Чл.10. (1) За информацията по чл.431, ал.3 от Гражданския процесуален кодекс, необходима за
съответното изпълнително производство, в това число получаване на писмени справки и сведения, на
копия и извлечения от документи, съдържащи информация за длъжника, както и за вписване на
обезпечителни мерки по изпълнително дело, съдебните изпълнители дължат съответната такса.
Таксата се заплаща по реда на чл.431, ал.4 от Гражданския процесуален кодекс.
(2) Ал.1 не намира приложение за държавните съдебни изпълнители в случаите по чл.84, т.1 от
Гражданския процесуален кодекс.
Раздел ІІІ
Ред и срок за събиране на местни такси и цени на услуги
Чл.11.Събирането на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Исперих, се
извършва от служители на Отдел „Местни данъци и такси“ при Община Исперих в сроковете и по
реда, предвидени в Закона за местните данъци и такси.
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Чл.12. Дейността на служителите в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Исперих се
контролира от заместник-кмета с ресор “Икономическо развитие и финанси”.
Раздел ІV
Ред, по който лицата, неползващи услуги
през съответната година или през определен период от нея,
се освобождават от заплащане на съответната такса
Чл.13 (1) Лицата, неползващи услугата през съответната година или през определен период от
нея, се освобождават от задължението да заплащат съответната такса за този период.
(2) Освобождаването от заплащане на такса по ал.1 става въз основа на декларация от лицето
съгласно образец (приложение № 2) до кмета на Община Исперих.
(3) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи.
Раздел V
Ред за цялостно или частично освобождаване на отделни категории лица
от заплащане на отделни видове такси
Чл.14. (1) Детските градини, общообразователните, спортните, средните, специалните и
професионалните училища и спортните клубове на територията на община Исперих се
освобождават изцяло от заплащане на такси за ползване на обекти, стопанисвани от Община
Исперих, с цел провеждане на организирани мероприятия и състезания за деца и ученици,
включително за провеждане на задължителните учебни програми и извънкласни занятия с физическо
възпитание и спорт.
(2) Участниците във всички мероприятия и прояви, в които Община Исперих е партньор или
изпълнител, мероприятия на неправителствени организации, на други общини или на държавни
органи, всички благотворителни прояви,които са без търговска цел, както и такива, за които това е
предвидено в закон или друг нормативен акт, се освобождават изцяло от заплащане на такси за
ползване на тротоари, площади, улични платна, както и терени с друго предназначение, които са
собственост на Община Исперих.
(3) Залите, които са собственост на Община Исперих, се предоставят безплатно за провеждане
на мероприятия, организирани от представителства на регионалните и общинските звена на
организации на хора с увреждания, пенсионери и учащи, и за мероприятия, провеждани под
патронажа на Община Исперих и Общински съвет - Исперих.
(4) Физически лица, освободени от заплащане на отделни видове такси по решение на
Общинския съвет.
Чл.15. (1) В случаите на чл.14, ал.1-3 от Наредбата освобождаването се извършва след
положителна писмена резолюция на кмета на Община Исперих въз основа на писмено заявление,
съдържащо описание на мероприятието, до което заявлението се отнася, като към заявлението се
прилагат доказателства,свързани с обстоятелства, касаещи това мероприятие.
(2) В случаите на чл.14, ал.4 от Наредбата освобождаването се извършва, като физическото
лице подава заявление, с което заявява, че съгласно решение на Общински съвет - Исперих попада в
категорията на освободените от такси лица, като към заявлението прилага копие от актуален
документ, доказващ принадлежността му към съответната категория лица. Заявлението и
приложенията към него се разглеждат от комисия, определена със заповед на кмета на Община
Исперих, която се произнася с решение, обективирано в протокол. Конкретният размер на
облекченията в случаите на чл.14, ал.4 от Наредбата се определя ежегодно с приемането на бюджета
на общината.
(3) В случаите по чл.14 разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските
приходи.
Раздел VІ
Промени в размера на местните такси и цените на услугите
4

Чл.16. (1) Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват от
Общинския съвет по реда на тяхното приемане.
Чл.17. Общинската администрация поддържа актуални данни за:
1.услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;
2.ползвателите на предоставената услуга;
3. изключенията от общата политика (преференции);
4. използваната информация при определяне на такси и цени и конкретната методика/методики,
използвани за определянена размера им;
5. събраните средства от всяка такса и/или цена на услуга.
Глава втора
МЕСТНИ ТАКСИ
Раздел І
Такса за битови отпадъци
Чл.18. Общинският съвет, по предложение на кмета на общината, определя размера на таксата
за битови отпадъци, не по-късно от 31-ви декември на предходната година. Когато до края на
предходната година Общински съвет - Исперих не е определил размер на таксата за битови отпадъци
за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната
година.
Чл.19. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на
Общински съвет - Исперих въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, посочена в чл.62 от
Закона за местните данъци и такси, включваща необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депо за битови
отпадъци – град Разград;
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за
управление на отпадъците;
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените
места, предназначени за обществено ползване.
(2) Одобрената план-сметка за определяне на разходите на Община Исперих по ал.1 подлежи на
проверка от Сметната палата.
Чл.20.Границите на районите, в които се извършват услугите по чл.62 от Закона за местните
данъци и такси, и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на община
Исперих, която се обявява публично до 31-ви октомври на предходната година по реда на чл.63 от
Закона за местните данъци и такси.
Чл.21. Таксата се заплаща от:
1. собственика на имота;
2. ползвателя - при учредено вещно право на ползване;
3. концесионера - при предоставяне на особено право на ползване – концесия;
4. лицето, на което имот – държавна или общинска собственост е предоставен за управление;
5. собственика на сграда, построена върху държавен или общински имот – за този имот или
съответната част от него;
6. за общински имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от Общината за
сметка на наемателя, съответно ползвателя;
7. когато правото на собственост или ограниченото вещно право върху недвижим имот, за
който се дължи такса битови отпадъци, е притежание на няколко лица, те дължат такса за
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притежаваната от всеки идеална част.
Чл.22 (1) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци.
(2) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал.1, размерът на
таксата се определя в левове пропорционално върху основа, определена по следния ред:
1. за имоти на физически лица, които се намират в границите на общия градоустройствен план
на град Исперих и регулационните планове на селата:
1.1. жилищни и вилни имоти - пропорционално върху данъчната оценка на имота;
1.2. нежилищни имоти - пропорционално върху данъчната оценка на имота;
1.3. нежилищни с търговско предназначение - пропорционално върху данъчната оценка на
имота;
2. за имоти на юридически лица, които се намират в границите на общия градоустройствен
план на град Исперих и регулационните планове на селата:
2.1. за жилищни имоти - пропорционално върху данъчната оценка, съгласно приложение № 2
от Закона за местни данъци и такси;
2.2. за нежилищни имоти - пропорционално върху основа, която е по-високата от данъчната
оценка или отчетната стойност на активите по реда на чл.21, ал.1 от Закона местни данъци и такси.
3. за нежилищни имоти - държавна или общинска собственост, и земеделски производители пропорционално върху основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност на
активите по реда на чл.21, ал.1 от Закона местните данъци и такси.
4. за имоти, собственост на физически и юридическите лица, намиращи се извън районите, в
които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци се събира такса за
ползване на депо за битови отпадъци, съгласно чл.63, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.
(3) Община Исперих уведомява лицата по чл.21 за дължимите от тях такси за съответния
период и за сроковете за плащане.
Чл.23 (1) Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места на община Исперих за юридическите лица, се определя пропорционално върху
основа, която е по-високата от данъчната оценка или отчетната стойност на активите по реда на
чл.21, ал.1 от Закона местните данъци и такси.
(2) За определяне на размера на такса битови отпадъци в зависимост от количеството,
юридическите лица по чл.22, ал.2, т.2, подт.2.2 от тази наредба подават в срок до 30-ти ноември на
предходната година декларация по образец (Приложение № 1) до кмета на община Исперих за вида
и броя на съдовете за съхраняване на битови отпадъци, които ще се използват през годината,
съобразно обявената със заповед на кмета честота за извозване на битовите отпадъци.
(3) За придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на
придобиването им.
Чл.24. (1) Когато лицата не са подали в срок декларацията по чл.23, ал.2, декларирали са
неверни данни или не изхвърлят битовите отпадъци в определените за целта съдове, заплащат
годишна такса по реда определен в чл.22, ал.2, като от размера на дължимата годишна такса се
приспада платената част и върху разликата се дължат лихви, съгласно сроковете за плащане.
Чл.25. (1) Не се събира такса за:
1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от Общината или ако
имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец (Приложение № 2) от
собственика или ползвателя до края на предходната година. Декларацията се подава в отдел „Местни
данъци и такси“ при Община Исперих и се завежда в отделен регистър. Когато декларираният имот е
съсобствен, декларацията следва да бъде подадена от всички съсобственици на имота.
2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не се
предоставя от община Исперих;
3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива.
(2) В случаите по ал.1 освобождаването от такса се извършва със заповед на кмета на община
Исперих.
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(3) За обстоятелствата, декларирани по ал.1, т.1 се извършват периодични проверки,
включително и събиране на информация за дължимите сметки за електрическа енергия, вода и други
консумативни разходи за съответния период.
(4) Когато лицето е подало декларация в указания срок, но се установи, че ползва имота, то
дължи таксата със съответната лихва.
Чл.26 (1) Таксата може да бъде заплатена на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври на
годината, за която се дължи, в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Исперих или по банков
път по сметка на Община Исперих.
(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 %.
(3) Не се допускат изменения в приетите от Общински съвет Исперих начин на определяне и
размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.
Раздел ІІ
Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна
Чл.27. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху
които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго
предназначение, които са общинска собственост.
(2)
Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи услугата в зависимост
от зоната, в която се намират терените, посочени в ал.1.
(3)
Зоните по ал.2 се определят от общинския съвет.
(4)
Такса за търговия със селско стопанска продукция (ССП) с вкл.ДДС:
вид
На открито
На закрито
На открито
На маси

Населено място
Исперих
Исперих
За селата
Исперих

На ден
1,20лв. на кв.м.
2,00лв
0,30лв
2.20 лв

На месец
4,00 лв. на кв.м.
30,00лв
7,00лв
40. 00 лв

т.1 Търговци, ползващи търговска площ след работно време се задължават да заплатят допълнително
към дневната такса - 0,20лв/кв. м.
т.2 Годишна абонаментна такса за запазено място за продажба на селскостопанска продукция:
2. 1 на открито - 3 (три) лева на кв.м;
2. 2 на закрито - 3 (три) лева на маса„
(5)
За продажба с кола, впрегната с добитък на ден - 3.60лв.
(6)
За продажба от кола на ССП:
а) от лек автомобил или ремарке
- 2.50 лв.
б) от микробус до1 тон
- 4.00 лв.
в) от микробус от 1 тон до 2 тона
- 5.00 лв.
г) от микробус над 2 тона
- 6.00 лв.
д) от товарен автомобил до 4 тона
- 7.00 лв.
е) товарен автомобил над 4тона
-10.00 лв.
(7)
Такса за продажба на живи животни:
1.
Пернати
а) пилета и кокошки:
с лек автомобил или ремарке
- 2.50лв.
с микробус до 1 тон
- 5.00лв.
с микробус над 1 тон
- 6.00лв.
б) пуйки, патици и гъски –на брой
- 0.25лв./бр.
2.
дребни животни:
а) малки прасета (на брой)
- 0.40лв./бр.
б) агнета и ярета (на брой)
- 0.40лв./бр.
(8)
Такса за ползване на търговска площ – едно абонаментно място състоящо се от два кв. м
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с цел търговия с промишлени стоки, включваща ДДС:
1.
На ден
- 2.50лв./кв.м.
2.
На месец
- 18.00лв./кв.м.
3.
Продажба на промишлени стоки от автомобил:
а) от лек автомобил
- 5.00лв.
б) от микробус до1 тон
- 7.00 лв.
в) от микробус от 1 тон до 2 тона
- 8.00 лв.
г) от микробус над 2 тона
- 9.00 лв.
д) за продажба с товарен автомобил и/или ремарке -15.00лв.
(9)
Такса за търговия с промишлени стоки от маса на открито:
1.
На ден:
- 5.00лв.
2.
На месец:
-20.0 лв.
(10)
Продажба на строителни материали:
1.
С товарна кола до 4 тона
- 18.00лв.
2.
С товарна кола над4 тона
- 20.00лв.
(11)
Такса за запазено място за абонат:
1.
За една календарна година – 10. 00 лв за едно абонирано място от 2 кв.м
2.
За шест месеца – 15. 00 лв за едно абонирано място от 2 кв.м.
(12)
Такса за ползване на измервателен инвентар:
Кантари за ден
- 1.00лв.
Кантари за месец
- 20.00лв.
(13)
При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, в началото на
месеца.
(14)
Годишните такси по ал.4, т.2 и ал.11, т.1 се заплаща до 20-то число на месец януари за
текущата години на касата на "Общински пазари".
(15)
Такса за издаване на “Разрешително” за право на посещаване на Общински пазар през
текущата година
- 25.00 лв.
(16)
Абонат, заплатил годишна такса за запазено място по ал.4, т.2 и ал.11, т.1 ползва 20%
намаление от месечната таксата за ползване търговска площ по ал. 4 и ал. 8, т.2”
(17)
При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за
периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.
(18)
При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея.
Чл.28. (1) За ползване на пазари с цел търговия от производители на селскостопанска
продукция, таксата се определя:
1.
производител на селскостопанска продукция заплаща - 80% от размера на таксата по чл.20,
ал.4 от настоящата Наредба или 0,40 лв. на кв. м. на ден или 6,40 лв. на месец;
2.
производител - пенсионер на селскостопанска продукция заплаща - 60% от размера на
таксата по чл.19, ал.4 или 0,30 лв. на кв. м. на ден или 4,80 лв. на месец;
(2)
За производители на селскостопанска продукция с І-ва и ІІ-ра група инвалидност размерът
на таксата се намалява с 50 % от размера на таксата по чл.24, ал.2 от настоящата Наредба или 0,25
лв. на кв.м. на ден или 4,00 лв. на кв. м. на месец;
Чл.29. (1) За ползване на тротоари, площади, улични платна и др. терени общинска
собственост за търговска дейност на открито се заплаща такса, както следва:
1.
за разполагане на маси, столове, витрини и други съоръжения за търговска дейност на
открито пред заведения за хранене и развлечения, и за излагане на стоки (мостри) пред търговски
обекти и разполагане на цветя пред обекти за цветя на терени прилежащи към търговските обекти:
а/ за целогодишно ползване - Исперих – І зона
- 3.00 лв./ кв.м. на месец;
- ІІ зона
- 2.00 лв./ кв.м. на месец;
села - 1.00 лв./ кв.м. на месец;
б/ за сезонно ползване -Исперих–
-ІІ зона

І зона

- 4.00 лв./ кв.м. на месец;
- 3.00 лв./ кв.м. на месец;
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села - 1.50 лв./ кв.м. на месец;
2.
за терени за разполагане на щандове, маси и др. за временна продажба на цветя,
мартеници, сувенири, детски играчки и др. на места, неприлежащи към търговски обекти:
а/ за гр.Исперих – І зона
-на ден 2,00 лв./ кв.м. на ден, на места 30,00лв./ кв.м;
- ІІ зона
-на ден 1,00 лв./ кв.м. на ден, на месец 20,00лв./ кв.м;
б/ за селата на територията на община Исперих - на ден 0,20 лв./ кв.м. на ден,
на месец 3,00лв./ кв.м.
(2)
За ползване на места общинска собственост, върху които се организират панаири, събори и
празници, за продажба на стоки и услуги се събира такса в размер 1,50 лв. на кв. м. на ден.
(3)
За ползване на места общинска собственост върху които се организират панорами,
стрелбища, циркове, моторни люлки и др. атракции се събира такса в размер 0,50 лв. на кв. м. на
ден.
(4)
За терени за временно разполагане на строителни материали, машини, съоръжения,
инвентар и др. без търговско предназначение и за извършване на товаро-разтоварна дейност:
1.
за гр.Исперих - 3,00лв./кв.м. на месец и 0,10 лв./кв.м на ден;
2.
за селата на територията на община Исперих - 1,00лв./кв.м. на месец и 0,03 лв./кв.м на ден.
(5)
За временно ползване на терени се издават разрешения и таксите се плащат преди издаване
на разрешението за посочения в разрешението период.
(6)
За разполагане на рекламно-информационни елементи/знамена, транспаранти, надписи,
информационно – указатeлни табели и др./с временен характер на общински площи и терени се
заплащат следните такси:
1.
за гр.Исперих - І зона – 8,00лв./ кв.м. на месец;
ІІ зона – 6.00лв./ кв.м. на месец;
2.

за селата на територията на община Исперих - 1,00лв./кв.м. на месец.

(7)
При ползване на местата повече от месец се сключват договори за наем и таксите се плащат
месечно, но не по-късно от 10-то число на текущия месец.
(8)
Квадратурата, която се предоставя за ползване, се определя от комисия, назначена от кмета
на община Исперих.
Чл.30. Таксата по чл.26 и чл.27 се събира от общински пазар, а таксата по чл.28 - от общинска
администрация-Исперих.
Раздел ІІІ
Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини,
специализирани институции за предоставяне на социални услуги,
лагери, общежития и други общински социални услуги
Чл.31. За ползване на детска ясла и детска градина родителят или настойникът не дължи
месечна такса.
Чл.32 (1) За ползване на Детска млечна кухня, гр.Исперих към яслените групи в ОДЗ „Първи
юни“ гр.Исперих родителите и/или настойниците заплащат такса в размер на 2,45 лв (два лева и
четиридесет и пет стотинки) за дневна порция.
(2)
Кухнята предлага храна на деца от 10-месечна до 3-годишна възраст, отглеждани в
домашна обстановка.
(3)
Регистрация на желаещите за получаване на храна от детската кухня ще се извършва
чрез подаване на писмено заявление, придружено от бележка от личния лекар с указания за се
издава абонаментна карта. След издаване на абонаментна карта родителят/настойникът
придобиват право да закупуват купони.
Чл.33. (1) За ползване на лагер -“Сборяново” от ученици се заплаща такса на ден в размер на
2,00лв.
(2) За ползване на лагер -“Сборяново” от външни ползватели се заплаща такса на ден в
размер:
1.
индивидуална нощувка за легло - 6,00лв.;
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2.

организирани групи над 5/пет/ човека за легло -5,00лв.
(3) Храната се заплаща допълнително, съобразно разхода на хранителните продукти.
(4) Таксата се заплаща от ползвателя преди ползване на услугата.

Чл.34. (1) За ползване на лагер „Св. Св. Константин и Елена“ гр.Варна се заплаща такса, както
следва:
1. бунгала № 1, 2 и 3 (с по 4 /четири/ легла)

- 20.00лв./ден/бунгало;

2. бунгало № 4 (с 3 /три/ легла)

- 20.00лв./ден/бунгало;

3. бунгала № 5, 6, 7 и 8 (с по 4 /четири/ легла)

- 32.00лв./ден/бунгало;

4. бунгала № 9 и 10 (с по 2 /две/ легла)

- 10.00лв./ден/бунгало.

(2) Таксата се заплаща от ползвателя преди ползване.
Чл.35. (1) Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, заплаща
месечна такса в размер на съответстващата на реалните разходи за ползваната услуга.
(2)
Разходите по ал.1 включват месечните разходи за: храна по заявка, транспортни разходи за
разнасяне на храната, хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за
електрическа и топлинна енергия и вода за приготвяне на храната, канализация и битови отпадъци.
Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и
юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и
благотворителност.
(3)
Месечните такси се начисляват и събират от длъжностното лице в Домашен социален
патронаж и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се
дължат.
Чл. 36. (1) Такса за ползване на градски стол гр.Исперих:
1. малка зала

- 30.00лв./ден;

2. голяма зала

- 130.00лв./ден;

3. малка зала, включително кухня

- 50.00лв./ден;

4. голяма зала, включително кухня

- 150.00лв./ден;

5. кухня

- 3.00лв./час
+ ел.енергия
и вода.
(2) Такса за ползване на заседателна зала на Община Исперих – 20.00 лв./ден;
(3) Такса за ползване на ритуална зала на Община Исперих – 30.00 лв./ден;
(4) Такса за ползване на зала в с.Подайва – 150.00 лв./ден.
Раздел IV
Такса за технически услуги по устройство на територията

Чл.37 Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината и
обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата,
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строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.
Чл.38 Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица,
ползватели на услугата, при предявяване на искането.
Чл.39 Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи,
организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.
Чл.40 Размерът на таксите за технически услуги се определя съгласно Таблица с
унифицираните наименования на услугите при Община Исперих в съответствие с раздел II на глава
I от настоящата наредба.
Раздел V
Такса за административни услуги
Чл.41 (1) Общински съвет – Исперих определя размера на таксите за административни услуги,
предоставяни от Община Исперих.
(2) Наименованията на услугите, предоставяни от Община Исперих, ведно с унифицираните за
тях кодове, цените за тях и сроковете за изпълнението им са посочени в Таблица на услугите с
унифицираните наименования и цените за тях, която е неразделна част от тази наредба.
(3) Извън случаите на чл.7, ал.3 от тази наредба, срокът за извършване на съответната услуга
започва да тече след заплащане на определената за нея цена по сметка на Община Исперих, а в
случаите, в които такса не се дължи – от заявяването на услугата.
Чл.42 Таксите за административни услуги могат да се заплатят в брой или чрез ПОС-терминал
на гише „Каса“ в отдел „Местни данъци и такси“ или по банков път по сметка на Община Исперих,
посочена в официалната интернет-страница на Общината.
Раздел VI
Такса за откупуване на гробно място
Чл.43 (1) За ползване на гробни места над 8 (осем) години се заплащат еднократно такси, както
следва:
1. до 15 години – 15,00лв;
2. за вечни времена – 60,00лв.;
3. за ползване на семейни гробни места – 15,00лв.
4. за придадени по регулация маломерни гробни места - съответната част от таксата,
определена за гробното място – 10,00лв.
(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т.1 и т.2, намалени с 50 %.
Раздел VII
Такса за притежаване на куче
Чл.44 В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът му с постоянен
адрес/седалище на територията на община Исперих подава декларация по чл.117 от Закона за
местните данъци и такси по образец (приложение № 4 от Наредбата) в отдел „Местни данъци и
такси“ при Община Исперих.
Чл.45 (1) Всеки собственик на куче, който е с постоянен адрес/седалище на територията на
община Исперих, заплаща годишна такса за притежаване на куче, съобразно Таблица на
услугите с унифицираните наименования и цените за тях при Община Исперих, която е
неразделна част от тази наредба, в срока по чл.118, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.
(2) Разпоредбата на ал.1 не се отнася за освободените от заплащане на такса собственици на
кучета по чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(3) Таксата по ал.1 се заплаща в Отдел “Местни данъци и такси” при Община Исперих.
(4) Приходите от събраните такси по ал.1 се използват съобразно чл.175, ал.3 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност и чл.118, ал.2 от Закона за местните данъци и такси за
мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.
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Раздел VIII
Такса за ползване на лечебни растения
от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост
Чл.46 За ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска
собственост се заплащат следните такси:
№
Наименование
Мярка
Такса
по
ред
(лв.)
I.
Билки (в сурово състояние)
1.
Грудки, корени, коренища
- божур, иглика, лудо биле,
ранилист, решетка, ягода горска
кг
0,09
- кукуряк, папрат мъжка, папрат
сладка, чемерика
кг
0,07
- бъзак, гръмотрън, синя жлъчка
кг
0,02
- глухарче, девесил, оман чер,
пищялка, чобанка
кг
0,01
- други
кг
0,01
2.
Листа
- мечо грозде
кг
0,08
- боровинка червена и черна,
лудо биле
кг
0,04
- бръшлян, чобанка
кг
0,01
- глог, живовлек, леска, липа,
люляк, оман чер, ягода горска
кг
0,01
- бреза, върба, къпина, лопен,
малина, подбел
кг
0,01
- други
кг
0,01
3.
Стръкове
- блатно кокиче
кг
0,10
- горицвет, лазаркиня
кг
0,03
- гълъбови очички, зайча сянка,
залист бодлив, лечебен исоп,
прозориче жълто, шапиче
кг
0,05
- зимзелен, лудо биле, ранилист,
теменуга миризлива, чубрица
планинска
кг
0,04
- дяволска уста, кантарион жълт,
кантарион червен, мащерка,
очанка, риган обикновен
кг
0,01
- великденче, върбинка, жаблек,
златна пръчица, изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши,
пача трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, подъбиче червено,
пчелник, равнец бял
кг
0,01
- врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско мляко,
имел бял, комунига жълта, мокреш, оман чер, росопас, теменуга
трицветна, хвощ
кг
0,01
- други
кг
0,01
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4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
II.

1.

2.

3.

Цветове
- липа
- божур, иглика
- метличина, паричка, подбел,
ралица, слез, тъжник блатен
- акация бяла, бъз
- вратига, глог, равнец бял
- други
Плодове
- боровинка червена и черна,
хвойна червена
- хвойна сибирска
- кисел трън, къпина, малина
- бъз, глог, конски кестен,
киселица
- бъзак, трънка
- други
Семена
- есенен минзухар
- други
Пъпки
- странични борови връхчета
- бяла бреза, черна топола
- други
Кори
- мъждрян, ясен
- зърнастец, кисел трън, леска
- върба
- дъб
- бреза
- други
Лишеи
- исландски
Водорасли
Генетичен материал за култивирано отглеждане, включително при лабораторни условия,
за създаване на колекции или
за възстановяване на други места
в природата
От защитени лечебни растения
- плодове
- семена
- резници
От лечебни растения под специален режим на опазване
и ползване
- луковици, грудки, коренища
- плодове
- семена
- резници
От други лечебни растения
- луковици, грудки, коренища от
всички видове, с изключение на
описаните

кг
кг

0,05
0,05

кг
кг
кг
кг

0,01
0,01
0,01
0,01

кг
кг
кг

0,15
0,10
0,04

кг
кг
кг

0,01
0,01
0,01

кг
кг

0,15
0,08

кг
кг
кг

0,10
0,10
0,08

кг
кг
кг
кг
кг
кг

0,20
0,10
0,05
0,03
0,02
0,03

кг
кг

0,10
0,30

100 г
100 г
бр.

20,00
50,00
2,00

бр.
100 г
100 г
бр.

1,00
5,00
10,00
0,50

бр.

0,10
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- лук (всички видове), перуника
(всички видове)
- ботурче есенно (есенна циклама)
- плодове
- семена
- резници

бр.
бр.
100 г
100 г
бр.

0,20
1,00
2,00
5,00
0,10

Глава трета
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или
освобождаване от такса,се наказва с глоба от 50 до 200 лева, а юридическите лица и едноличните
търговци- с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.
Чл.2. Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от
определени от кмета длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от Кмета на
общината.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази Наредба:
1. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които конкретният ползвател не
може да бъде определен.
2. “Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични
услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се приема на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.21,
ал.2 във вр. с ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 11 на Общински съвет– Исперих,приета с Решение №
301 по Протокол №36 от 20.12.2013год. на ОбС – Исперих; изм.и доп. с Решение № 525 по
протокол № 58 от 27.05.2015г на ОбС – Исперих, изм. и доп с Решение № 104 по протокол № 11 от
28.04.2016 г. на ОбС – Исперих, изм. и доп. с Решение №155 по Протокол №14 от 30.06.2016г. на
ОбС – Исперих, изм. с Решение №166 по Протокол №15 от 28.07.2016г. на ОбС – Исперих, доп. с
Решение №191 по Протокол №16 от 25.08.2016г. на ОбС – Исперих, изм. с Решение № 368 по
Протокол № 32 от 29.06.2017г. на ОбС – Исперих; доп. с Решение № 398 по протокол № 35 от
27.09.2017 г. на ОбС – Исперих; изм. и доп. с Решение № 449 по протокол 39 от 29.12.2017г.
§ 3. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва
по реда на тази наредба досежно стойността и срока за изпълнение.
§ 4. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на
община Исперих или определени от него длъжностни лица.
§ 5. Тази Наредба е приета на заседание на Общински съвет - Исперих, проведено на
24.04.2019 г. с Решение № 685 по протокол № 61 т 6 от дневния ред и е подпечатана с официалния
печат на Общински съвет – Исперих и влиза в сила от 24.04.2019 година.

Адв. Даниел Димитров Йорданов
Председател на Общински съвет Исперих
Приложения 1, 2, 3 и 4 са неразделна част от Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих.
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ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ИСПЕРИХ

Приложение № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ
за определяне на такса за битови отпадъци
/по чл. .. от Наредбата №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Исперих/

1. от.......................................................................................................................................................
/наименование на предприятието или собствено, бащино и фамилно име на лицето/
2. ЕГН /ЛНЧ или осигурителен номер за чужд гражданин/.............................................................
3. Данъчен №............................................БУЛСТАТ...........................................................................
4.Адрес....................................................................................................................................................
/седалище на предприятието или адрес по местоживеене на лицето/

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

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,
Декларираме, в качеството на данъчнозадължени лица, че имот с партиден №...............................
представляващ..........................................................................................................................................
/земя,сгради или земя и сгради/

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

през
година таксата за битови отпадъци ще се определя в зависимост от количеството
изхвърлени отпадъци и ще използваме следните съдове за битовиотпадъци:
тип ................................. брой
тип ................................. брой
Прилагам:
Копиеот……бр.банковобордеро/квитанциязаплатенатаксасметзанастоящата
година.
Известно ми е, че за невярно подадени данни, нося отговорност по чл. 313 от НК и ще заплатя
таксата по чл.17, ал. 2, т. 2.2 от Наредба № 11 на Общинския съвет за определяне и
администриране на местните такси и цени на услугите.
Дата..........................

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

/печат/
Кратки указания:
От кого се подава – Декларацията се подава от всички данъчно задължени лица (собственици
или ползватели) или упълномощен от тях представител.
Кога се подава– Декларацията се подава в случаите, в които собствениците или ползвателите на
един имот желаят таксата за битови отпадъци за имота да се определя в зависимост от
количеството на битовите отпадъци, като се посочват вида, вместимостта (куб.м.) на съда и броя
на използваните съдове за битови отпадъци.
Срок на подаване– Декларацията се подава до 30 ноември на предходната година. За
придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на
придобиването им.
Къде се подава– Декларацията се подава в Деловодството на община Исперих, ул. “Васил
15

Левски” № 70.
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Приложение № 2

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ДЕКЛАРАЦИЯ
за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
/по чл. .. от Наредбата № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Исперих/

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

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

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

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

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

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
Декларираме, в качеството си на данъчно задължени лица, че имот с: партиден №
.......................................... представляващ ........................................................
/земя, сграда или земя и сграда/
Находящ се на адрес
........................................................................................................................................................
/град, община, ж.к., улица, блок, вход, апартамент, етаж/

няма да се използва през цялата .................................... година.
Известно ми е, че за невярно подадени данни, нося отговорност по чл. 313 от НК.
Давам изричното си съгласие да се извършват проверки от общинска администрация за
спазване условията по декларацията.
Дата..........................

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

Подпис на декларатора/те:
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Приложение № 3

ДО ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ЗАЯВЛЕНИЕ

От .............................................................................................................................................................. ,
постоянен или настоящ адрес: гр./с. ..................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ул. (ж.к.) ................................................................................................................................................ ,
тел. ………………………., факс ………………………, електронна поща ………………..............

Моля да бъде образувано производство за предоставяне на
....................................................................................................................................................................
(посочва се наименованието на административната услуга)
Услугата се предоставя от ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(посочва се органът, компетентен да издаде административния акт)
Във връзка с производството моля да бъдат издадени и изпратени до компетентния орган
следните документи:
1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
(посочват се информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат
осигурени и изпратени до компетентния орган от органа, пред когото е подадено искането)
Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
[_] Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес ......................................................................... ,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за
вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни
цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
[_] като вътрешна препоръчана пощенска пратка
[_] като вътрешна куриерска пратка
[_] като международна препоръчана пощенска пратка
[_] Лично от звеното за административно обслужване при компетентния орган
[_] По електронен път на електронна поща
Приложени документи:
[_] Заявление до компетентния орган по образец, утвърден от него за съответната услуга.
[_] Информация или документи, изисквани от компетентния орган за извършване на услугата,
ако такива се изискват.
[_] Документ за платена такса, ако такава се изисква.
Дата:
Подпис:
Гр./с. ……………………………

( ................................... )
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О Б Щ И Н А

И С П Е Р И Х
Изм. съобр. изм. на ЗВМД от 2020г.

ДО ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ОТДЕЛ „МДТ”
ВХ. № ........................../...............год.
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 117 от ЗМДТ във връзка с чл. 175 от ЗВМД за притежаване на куче
От …………………………………………………………………………………………….................................................…....,
(име, презиме и фамилия на физическото лице, наименование на юридическото лице)
Представлявано от (само за юридически лица) ………………………………............……….............................…………......
…………………………………………., в качеството му на …………………............………..............................……...……...
ЕГН/ БУЛСТАТ ………........, ЛК № ………......., изд. на ……………………. от ….................................................................
Постоянен адрес/ седалище и адрес на управление (гр./с, ул. №): ………………............…….............................…………...
……………………………………тел:……………………моб. тел: ………………….............….............................…………...
Чрез ………….............………………………………………………………………………………..............................………...,
(име, презиме и фамилия)
ЕГН …………………, ЛК № ……………………, изд. на …………………от ………….............................….............………
Постоянен адрес (гр./с, ул. №): ………………………………......................................................................................................
……………………………………тел:……………………моб. тел: …………………………..............................….............…..
Пълномощно № …………….………, заверено на …………..………. от …………………….............................…............….
(нотариус)
На основание чл. 117 от ЗМДТ, във връзка с чл. 175, ал. 1 от ЗВМД декларирам, че притежавам куче:
 Име: ……………………………………………………………………………………............................….
 Пол: ………………………………………………………………………………….............................…….
 Цвят: ………………………………………………………………………………............................…...….
 Порода: ………………………………………………………………………….............................……...…
 Дата и място на раждане: ……………………………………………………............................……..……
 Цел на ползване на кучето: ……………………………………………….............................………….….
 Дата на придобиване на кучето: ………………………………………….............................…………..…
 № на чип :……………………………………………………………………………………………………
 № на паспорта на кучето: ………………………, дата на издаване: ………….., издаден от
………………………………………………………………………………….................................................….
На основание чл. 175, ал. 2 от ЗВМД декларирам, че е налице следното обстоятелство за освобождаване от такса:
 кучето е собственост на лице с увреждания (прилага се копие на Решение на ТЕЛК на собственика);
 кучето е служебно в организация на бюджетна издръжка;
 кучето се използва за опитни цели;
 кучето се използва от Българския червен кръст;
 кучето е кастрирано (прилага се документ от ветеринарния лекар);
 кучето придружава или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект
(прилагат се удостоверителни документи);
 кучето е ловно, собственост на лице, придобило право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.
(прилага се копие на билет за лов на собственика и ветеринарномедицински паспорт на кучето).
В седемдневен срок в отдел „Местни данъци и такси” собствениците на кучета са длъжни да обявят за всички
настъпили промени (смърт, промяна на местоживеене или продажба).
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: …………………..

Декларатор: ……………………..

7400 гр. Исперих ул. “Дунав” № 2 тел.: 08431/20-06, факс: 08431/21-84, e-mail: isperih@isperih.bg

