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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

/ мандат 2019-2023г./ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовното заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 54 от 22.12.2022 г. 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 437 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, чл. 65, ал. 

1 от Закона за управление на отпадъците и чл. 19, ал. 2 от Наредба № 11 на Общински 

съвет Исперих за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Исперих, 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ РЕШИ: 

 

1.  Одобрява план-сметка на разходите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане чистотата на територията на населените места в Община Исперих за 2023 г., 

както следва: 

1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане на чистотата на територията на населените места в община Исперих за 2023 г. 

/Приложение № 1/ в размер на 1 698 507 лв. / един милион шестстотин деветдесет и осем 

хиляди петстотин и седем лева/ 

1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на селата в община Исперих за 2023 година /Приложение № 2/ в 

размер на 492 244 лв. / четиристотин деветдесет и две хиляди двеста четиридесет и четири 

лева/ 

1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на гр.Исперих за 2023 година /Приложение № 3/ в размер на 1 206 

263 лв. / един милион двеста и шест хиляди двеста шестдесет и три лева/ 

 

Приложения: 

 

Приложение № 1 – План-сметка на обобщените разходи за дейностите по третиране 

на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на териториите на населените места в 

община Исперих за 2023 г. 

Приложение № 2 – План-сметка на разходите за дейностите по третиране на 

битовите отпадъци и поддържане на чистотата на територията на селата в община Исперих 

за 2023 г. 

Приложение № 3 – План-сметка на разходите за дейностите по третиране на 

битовите отпадъци и поддържане на чистотата на  територията на град Исперих за 2023 г. 

 

 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 
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обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс.  

 
РЕШЕНИЕ 

        № 438 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г., чл. 124, ал. 2 

и 3  и  чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,  Общински съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2022 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  6 405 608 лв.  

 

2. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на 

Кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седемдневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  

 
РЕШЕНИЕ 

        № 439 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 6, т. 12 от ЗМСМА, чл. 51 от 

ЗДБРБ за 2022 г., чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2, ал. 4,  чл. 124, ал. 2 и 3  и  чл. 127, ал. 1 и 2 от 

Закона за публичните финанси,  Общински съвет – Исперих  

РЕШИ: 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2022 г. 

съгласно Приложение №1 на стойност  6 414 810 лв.  

 

2. Актуализира (Приложение № 22а към Решение № 341 от 11.04.2022 г. на Общински 

съвет - Исперих) - списък на капиталовите разходи финансирани чрез §40-00 

"Постъпления от продажба на общински нефинансови активи". 

 

3. Актуализира (Приложение № 31 към Решение № 341 от 11.04.2022 г. на Общински 

съвет - Исперих) - трансформирани средства по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от 

Закона за управление на отпадъците за извършване на текущи ремонти на общинската 

пътна и улична мрежа, и капиталови вложения на община Исперих.  

 

4. Актуализира (Приложение № 32 към Решение № 341 от 11.04.2022 г. на Общински 

съвет - Исперих) – одобрени средства с ПМС № 326 от 12.10.2021. 

 

5. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без 

ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от 7 918 884 лв. на 10 482 942 лв. 

 

6. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат 

да бъдат поети през 2022 г. от 9 702 227 лв. на 12 266 285. 

 

7. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на 

Кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седемдневен 

срок от приемането му. 
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Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  

 
РЕШЕНИЕ 

        № 440 

 

Предвид необходимостта от Разработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот № 

32874.13.91, ЕКАТТЕ 32 874, местност  “Мезар Къшла”– Землище гр. Исперих, общ. 

Исперих, обл. Разград и одобряване на Задание,  на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от 

ЗМСМА и  чл. 124а ал. 1 от ЗУТ 

Общински съвет Исперих  РЕШИ : 

 

          1. Разрешава Разработване на ПУП – ПЗ  на поземлен имот № 32874.13.91, 

ЕКАТТЕ 32 874, местност “Мезар Къшла”– Землище гр. Исперих, общ. Исперих, 

обл. Разград и одобряване на Задание. 

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

Областен управител на Област Разград.  

          Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

        № 441 

 

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:  

 

    Да се измени т.7 , ал.1  на чл. 6а както следва: ( влизането в сила изменено от 1 

януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на 

населението и жилищния фонд в Република България през 2021г., )  други данни от 

значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси. 

 

   Да се създаде нова т. 8, ал. 1 на  чл. 6а  както следва:  (  влизане в сила  от 1 януари 

на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на 

населението и жилищния фонд в Република България  през 2021г.),   данни от значение 

за определяне на таксата за битови отпадъци, като обхватът на данните се определя със 

заповедта по ал. 2. 

 

   Да се измени ал. 3 на чл. 23  както следва:  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. 

 

    Да се измени ал. 4 на чл. 23 както следва: Органите,  издаващи  документите по ал. 

3, предоставят служебно  по един екземпляр от тях  на звеното за местни приходи в  
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общината в едноседмичен срок от издаването им. 

 

   Да се измени ал. 6 на чл. 23 както следва:  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 звеното за местни приходи в общината в едноседмичен срок от 

съставянето му.  

 

   Да се допълни  ал. 4 на чл. 36  както следва:   Алинея 1 не се прилага за моторни 

превозни средства: 

   1. придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната; 

   2. за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща регистрация за 

движение в страната; 

   3. с прекратена регистрация на основание тотална щета и за които няма последваща  

регистрация  за движение от нов  приобретател  в страната. 

 

   Да се измени буква „б“,  т. 1, ал. 1 на чл. 40 както следва:  образователните, 

културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и  социалните и 

интегрирани здравно – социални услуги  за  резидентна грижа; 

 

   Да се измени ал. 5  на чл. 60  както следва:  Лицата по ал. 2 подават декларация по 

образец до 31 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната 

календарна година. 

 

   Да се допълни  т.1, ал.1 на чл. 61 да се чете:  Места за настаняване клас А ( хотели, 

мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и 

вили) в гр. Исперих и съставните селища с категория  4 и 5 звезди – 1,20 лв.  за 

нощувка. 

 

   Да се измени  т. 4, ал. 1  на  чл. 61  както следва:  Места за настаняване клас Б ( 

семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости,  бунгала и 

къмпинги) с категория 1 и 2  звезди: 

           - в гр. Исперих – 0,60 лв. за нощувка; 

           - в съставните селища – 0,50 лв. за нощувка. 

 

   Да се измени  т. 5, ал. 1  на  чл. 61  както следва:  Места за настаняване клас Б 

(семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи 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. 

 

   Да се създаде нова т. 6, ал. 1 на  чл. 61  както следва:  Места за настаняване клас В 

– стаи за гости и апартаменти за гости: 

 

          -  в гр. Исперих – 0,60  лв. за нощувка; 

          -  в съставните селища – 0,50 лв. за нощувка. 

 

       Приложение № 2  към чл. 59, т. 1  -  видове патентни дейности  да се измени  

както следва:   
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Да се създаде нов текст към т. 2а; т. 2б; т.2в;  т. 2г и т. 2д  със следното 

съдържание: 

 

а) ресторанти: 

1 – 2 звезди                        15                             5                         3                           

3  звезди ( нов приет с 

Решение №   / по 

протокол №   на ОбС - 

Исперих) 

                      20                              8                        6 

б) заведения за бързо обслужване: 

1 - 2 звезди                         5                              3                        2 

3 звезди ( нов приет с 

Решение №   / по 

протокол №   на ОбС - 

Исперих) 

 

                        7                             5                         3 

в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”: 

1 – 2 звезди                         5                             3                          2 

3 звезди ( нов приет с 

Решение №   / по 

протокол №   на ОбС - 

Исперих) 

 

                       6                             4                          3 

г) кафе-сладкарници 

1 – 2 звезди                        5                             3                          2 

3 звезди ( нов приет с 

Решение №   / по 

протокол №   на ОбС - 

Исперих) 

 

                       7                             5                          3 

д) барове: 

-    дневни: 

 2 звезди                       20                            10                    3 

3 звезди ( нов приет с 

Решение №   / по 

протокол №   на ОбС - 

Исперих) 

 

                      24                             12                   10 

- нощни: 

 
  

2 звезди                        30                            14                    5 

3 звезди ( нов приет с 

Решение №   / по 

протокол №   на ОбС - 

Исперих) 

 

                       32                            22                    20 

 

Да се изменят буква „а“ на  т.32 ,    и  т. 34,   да се чете както следва: 
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32. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой 

съоръжения според местонахождението на обекта, както следва: 

а) ( изм. с Решение №    /    по  протокол №     на ОбС – Исперих )  За развлекателни 

игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон 

                                                       198                                  110                                 100 

 

34. ( изм. с Решение №    /    по протокол №     на ОбС – Исперих )   Химическо чистене, 

пране и гладене — данъкът се определя  на брой съоръжения според 

местонахождението на обекта: 

                                                       200                               150                                   133 

 

Да се създаде нова т.  35а   със следното съдържание: 

 

35а ( нова приета с Решение №    /    по протокол №     на ОбС - Исперих)  Компаньони и 

компаньонки – данъкът се определя според местонахождението на обекта: 

 

                                                    3100                      3050                          3000 

 

                                              Преходни и заключителни разпоредби 

 

         § 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.  

 

 

Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

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

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

        № 442 

 

На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и т.18 от Списък на документите към Условия за кандидатстване за 

получаване на средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по 

Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение „Създаване на 

съвременна образователна среда чрез модернизация на ОУ „Васил Априлов“, 

гр.Исперих“ за изпълнение на инвестиция и декларира, че за предложения проект е 

осигурена неговата устойчивост, и че ОУ „Васил Априлов“, гр. Исперих ще продължи 

да функционира като образователна институция, както и че няма да бъде закрита за 

период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния получател. 

2. Гарантира осигуряване на необходимите средства, в случай на разходи, които 
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не се  финансират по процедурата. 

 

Решенията да бъдат изпратени на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането им. 

 

Настоящите решения подлежат на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

им пред Административен съд гр.Разград, по реда на АПК. 

 
РЕШЕНИЕ 

        № 443 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.14, ал.2  и ал.8 от ЗОС, и чл.24, 

ал.1 от Наредба №27 на ОбС – Исперих да  се отдаде под наем чрез  провеждане на 

публичен търг с явно наддаване Павилион № 7 на Общински пазар –  Исперих с площ 

19,00 кв.м.  за срок от 5 (пет) години.   

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Отменя Решение №434 по Протокол №51 от 24.11.2022г. на Общински съвет-

Исперих. 

 

II. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на Павилион № 7 от Общински пазар – гр. Исперих, представляващ павилион от 

недвижим имот - частна общинска собственост, актуван  с АОС №6655 от 

10.04.2018год  при следните условия: 

 

1. Площ на Павилион № 7 – 19,00 (деветнадесет ) кв.м. 

2. Срок  на договора за наем - 5  (пет) години.  

3. Предназначение на обекта – фризьорски салон. 

4. Да се определи начална месечна наемна тръжна цена в размер на 190,00 (сто и 

деветдесет) лева, съгласно Тарифа за определяне на начални месечни наемни цени в 

лева за отдаване под наем за 1 кв. м. реална площ от общински недвижими имоти - 

Приложение 1 към Наредба №27 на Общински съвет – Исперих. 

5. Да се определи стъпка за наддаване в размер на 19,00 (деветнадесет) лева.  

 

ІІІ. Да се определи  цена на тръжни документи в размер на 20,00 (двадесет) лева 

без ДДС. 

 

ІV. Упълномощава Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе 

публичния търг с явно наддаване  и сключи договор за наем.       

 

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

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  

           

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

му пред Административен съд – гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 
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        № 444 

 

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и във връзка с т. 20 от  Условия за кандидатстване по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2021-2027 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение 

“Укрепване на капацитета на Община Исперих“ по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на 

общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, 

Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“. 

2. Възлага на Кмета на община Исперих да предприеме съответните действия по 

изготвяне, кандидатстване и реализиране на проекта. 

 

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

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

 

            Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

        № 445 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка са Решение на ЕК от 20 декември 2011 година 

относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на 

Европейски съюз за държавна помощ под формата за обществена услуга, предоставена 

на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ 

икономически интерес и Условия за кандидатстване по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ 

по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

  

 

1. Дава съгласие Община Исперих да изпълнява самостоятелно услуга от общ 

икономически интерес /УОИИ/ по Проект BG05SFPR002-2.001-0096 „Грижа в дома в 

община Исперих“,  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2021-2027. 

2. Упълномощава Кмета на Община Исперих да възложи: 

2.1. изпълнението на УОИИ  по Проект № BG05SFPR002-2.001-0096 „Грижа в 

дома в община Исперих“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
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финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на „Център за почасово 

предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” към 

Дирекция „Хуманитарни дейности” на община Исперих за срок  до  приключване на 

дейностите по проекта. 

2.2. контрола върху изпълнението на УОИИ по Проект „Грижа в дома в 

община Исперих“  на екипа за организация и управление на на Проект „Грижа в дома 

в община Исперих“ на общинско ниво.  

3. Утвърждава „Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална 

услуга „Грижа в дома“. 

4. Определя да не се заплаща такса от страна на потребителите на услугата по  

Проект „Грижа в дома в община Исперих“. 

 

Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

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

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

        № 446 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища и чл.18, ал.1 и ал.2, т.9 от 

Закона за закрила и развитие на културата  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

         Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Исперих през 

2023 г.  

            

         Настоящото Решение да бъде изпратено на кмета на Община Исперих и на 

областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 

         Решението подлежи на контрол по реда на чл.45, ал.4 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 

 

 

 

Бейти Бекир  

 Председателна Общински съвет Исперих 

 

 
 

 
 


