
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  №25 /05.04.2013 г 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 186 

 

С цел участие в общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД гр. Исперих и 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за   местното  самоуправление и местната 

администрация,  чл. 226  във връзка с чл. 137 и чл. 138, ал. 1 от Търговския закон, чл. 17 

от Дружествения договор на „В и К” ООД гр. Исперих и предвид получена покана за 

свикване на Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД гр. Исперих 
                                      

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

 

                                                                                РЕШИ:  

 

1. Упълномощава  Гюнай Хюсмен Хюсмен – Председател на Общински съвет 

- Исперих със следните права: 

1.1 Да представлява Община Исперих в Общо събрание на съдружниците на „В и К” 

– ООД  гр. Исперих, което ще се проведе на 11.04. 2013г.  от 10. 00 часа в 

административната сграда на дружеството. 

 

1.2 Да гласува по точките посочени в  дневния ред на дружеството както 

следва. 
т.1. Доклад на Управителя за дейността на „ В и К – ООД” гр. Исперих през 2012 

г. и приемане на Счетоводния баланс и Отчета за приходите и разходите на 

дружеството за 2012 г. 

да  гласува „ ЗА” 

т.1.1. Приемане решение за бракуване на 27 позиции дълготрайни материални 

активи, собственост на дружеството, съгласно заповед № 34/20.08.2012г. 

да гласува „ ЗА” 

т.2. Освобождаване от отговорност на управителя на „В и К – ООД” гр. Исперих 

за 2012 г. 

да гласува „ЗА” 

 

т.3. Разпределение на печалбата за 2012г. 

да гласува „ЗА” 

т.4. Приемане на доклад на одитния комитет към „В и К – ООД” гр. Исперих. 

да гласува „ ЗА” 

т.5. Гласуване за избор на одитор за проверка и заверка на годишния счетоводен 

отчет за 2013г. на „ В и К – ООД” гр. Исперих, съгласно Резолюция № 

1/15.03.2013г. на одитния комитет на дружеството до общото събрание на 

съдружниците. 

да гласува „ ЗА „ 

т.6. Разни 



По негово усмотрение при възникнали въпроси да гласува в полза на Община 

Исперих. 

 

2. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и 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.  

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 187 

 

 

      На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 71, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2011-2015г.Също и поради 

липса на достатъчно 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

 

                                                                                РЕШИ:  

 

1. Връща  Докладната записка с вх. № 159/22.03.2013г. на Кмета на Община Исперих за 

продажба на поземлен имот и полумасивна сграда, находящи се в с. Малко Йонково, 

община Исперих, област Разград. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 188 

 

Във връзка с искане за монтиране на бюст – паметник на Васил Левски и на основание 

чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и 

чл.147, ал.1, т.7 от Закона за устройство на територията 

  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И:  
 

1.Дава предварително съгласие да бъде монтиран бюст – паметник на Васил 

Левски в поземлен имот – УПИ ІV (римско четири) в квартал 29 (двадесет и девет) с 

начин на трайно предназначение „За озеленяване и комплексно обществено 

осигуряване” с площ 2 705 кв.м, находящ се на ул. „Александър Стамболийски”, гр. 

Исперих, описан в Акт за частна общинска собственост  № 2044 от 14.07.2008год. 

2.Възлага на Кмета на Община Исперих да назначи комисия, която да осъществи 

контрол при монтажа на бюст – паметника. 

  3.Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по 

изпълнението  на настоящото решение.   

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

Областен 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 -  Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 189 

 

С цел разпореждане с имоти – общинска собственост, проявен интерес за тяхното 

закупуване и реализиране на приходи в общинския бюджет и  

 На основание чл.21, ал.1, т.12  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост    

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 І. Допълва  годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост при община Исперих за 2013 год., както следва: 

1.  в  раздел “ Продажба на незастроени дворни места” - урегулиран  поземлен имот 

ІХ-общински в квартал 17 с площ 1 548 кв.м  по плана на с.Печеница при прогнозна 

продажна цена в размер на  4 000 лева.      

2. В раздел „Продажба на застроени дворни места с ОПС или законно построена в 

имота сграда”- урегулиран поземлен имот ІІ-477 в квартал 60 с  площ 1 338 кв.м по 

плана на с.Драгомъж при прогнозна продажна цена в размер  на 3 000 лева.  

 

3. В раздел „Продажба на земеделски земи”:  

 

№ Населено място № на имота Площ на имота 

в дка 

Прод.цена 

1 С.Малък Поровец 46913.5.373 2,128 1 702,40 

2 С.Лъвино 028071 36,118 28 894,40 

3 С.Лъвино 028072 46,899 37 519,20 

4 Гр.Исперих 000091 76,080 114 120,00 

5 С.Малък Поровец 46913.5.372 0,753 602,40 

6 С.Малък Поровец 46913.5.364 0,395 316,00 

7 С.Малък Поровец 46913.6.987 1,328 1062,40 

8 С.Малък Поровец 46913.5.370 0,324 259,20 

9 С.Малък Поровец 46913.6.932 1,469 1 175,20 

10 С.Малък Поровец 46913.6.925 2,328 1 862,4 

11 С.Малък Поровец 46913.6.15 0,614 491,20 

12 С.Малък Поровец 46913.93.6 3,985 3 188,00 

13 С.Малък Поровец 46913.6.41 3,501 2 800,80 

14 С.Малък Поровец 46913.6.34 1,481 1 184,80 

15 С.Малък Поровец 46913.6.910 2,037 1 629,60 

16 С.Малък Поровец 46913.6.940 1,920 1 536,00 

17 С.Малък Поровец 46913.94.2 0,637 509,60 

18 С.Малък Поровец 46913.6.4 1,116 892,80 

19 С.Малък Поровец 46913.6.25 0,402 321,60 

20 С.Малък Поровец 46913.6.26 0,310 248,00 

21 С.Малък Поровец 46913.6.23 0,479 383,20 

22 С.Малък Поровец 46913.6.22 0,301 240,80 



23 С.Малък Поровец 46913.6.21 0,443 354,40 

24 С.Малък Поровец 46913.6.2 3,175 2 540,00 

25 С.Малък Поровец 46913.6.11 1,839 1 471,20 

26 С.Малък Поровец 46913.6.1 0,446 356,80 

27 С.Малък Поровец 46913.6.961 2,933 2 346,40 

     

  

4. В раздел „Продажба на дворно място и сгради” -  урегулиран поземлен имот 

VІ-846 в квартал 77 с  площ 604  кв.м и сграда по плана на с.Малко Йонково  при 

прогнозна продажна цена в размер  на 4 800 лева.  

 

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

Областен 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- Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 190 

 

С цел  промяна начина на ползване на поземлени имоти в с.Белинци според 

реалното състояние на същите и постъпило предложение от кмета на населеното място,  

на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.25,  ал.5 от Закона за собствеността и 

ползуването на земеделските земи и чл.6, ал. 1 и ал. 2  от Закона за общинска 

собственост.     

   
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И:  
 

1.Дава предварително съгласие за промяна начина на ползване на следните 

поземлени имоти, както следва: 

1.1.Поземлен имот № 03472.100.7 по кадастралната карта на с.Белинци  от 

„Нива”  в „Пасище  ”.    
 1.2.Поземлен имот № 03472.31.4 по кадастралната карта на с.Белинци  от 

„Гробищен парк”  в „Нива  ”.    
2.Дава предварително съгласие за промяна статута  на следните поземлени 

имоти, както следва: 

1.1.Поземлен имот № 03472.100.7 по кадастралната карта на с.Белинци  от 

„Частна”, съгласно АОС №4231/11.09.2012год. в „Публична общинска собственост”.    

 1.2.Поземлен имот № 03472.31.4 по кадастралната карта на с.Белинци  от 

„Публична”, съгласно АОС № 1468/29.03.2005год в „Частна общинска собственост”.     

 3. Определя срок на валидност на предварителното съгласие за промяна 

предназначението на имотите по т.1 -  3 (три) месеца от влизане в сила на настоящото 

решение. 

4. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по 

изпълнението  на настоящото решение.   

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

Областен 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 -  Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 191 

 

 На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 71, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Исперих, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2011-2015г. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И:  
 

1. Връща Докладна записка с вх. №168/27.03.2013г. на Кмета на Община Исперих 

относно отстъпване безвъзмездно право на строеж в с. Вазово, община Исперих, 

област Разград. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 192 

 

На основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.23, чл.59 и чл.60 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и Насоки за кандидатстване за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския социален 

фонд, чрез открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания 

за качество, с определен срок за кандидатстване по Приоритетна ос I „Добро 

управление”, Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при 

разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

          1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение по 

Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос I „Добро 

управление”, Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при 

разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 на 

стойност до 80 000 лв. 

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

управител на Област Разград в 7/седем/ дневен срок от приемането му. 

         Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му 

пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 193 

 

С цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, 

програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното и местното 

развитие се извършва наблюдение на изпълнението на целите и приоритетите за 

регионално и местно развитие съгласно определени физически и финансови 

индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за 



управление, на основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от ЗМСМА, чл. 23, т. 4 и чл. 24, т.2 от 

Закона за регионалното развитие, чл.91, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на 

Закона за регионално развитие 

  
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

        1. Одобрява изготвения Годишен доклад за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Исперих за 2012 г. 

        

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

Областния управител на Област Разград и на председателя на Областния съвет за 

развитие на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

           

         Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му 

пред Административен Съд гр. Разград, по реда на АПК. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 194 

 

 

С цел  подобри привлекателността  на града и  качеството на живота, 

повишаване нивото на естетика и достъпност и увеличаване на спортният живот на гр. 

Исперих и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Общински съвет - Исперих дава своето съгласие, Община Исперих, да 

кандидатства  с проектно предложение „Рехабилитация на съществуващ стадион и 

изграждане на спортен комплекс в гр. Исперих, общ. Исперих“ по мярка 321 

«Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013г. 

2. Дейностите в горепосочения проект съответстват на приоритетите, целите и 

мерките  на Общинския план за развитие за периода 2007 – 2013 година. 

3. Упълномощава кмета на Община Исперих да извърши всички последващи 

действия.   

       4. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Исперих и областния  

Управител  на област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

5. Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 195 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.6 от ЗОС във връзка с §4 от 

ПЗР на Закона за народните читалища, Общински съвет Исперих дава съгласие да бъде 

учредено безвъзмездно право на ползване на Народни читалища на територията на 

Исперих, както следва: 



 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И:  
 

І. Учредява безвъзмездно право на ползване на : 

1. Народно читалище „Пробуда 1927”, с. Китанчево, ЕИК 000499891, върху 

имот № 37010.90.487 с начин на трайно ползване - за друг вид обществен обект, 

комплекс с площ 7933 кв. м., публична общинска собственост с Акт за публична 

общинска собственост № 5188/ 12.11.2012г., предназначен за културно просветна 

дейност в обществена полза, представляваща: едноетажна сграда  № 37010.90.487. 1 със 

застроена площ 503 кв. м. и прилежащи едноетажни сгради със застроена площ от 60 

кв. м. и 7. кв. м.., находящи се  в с. Китанчево, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Хан 

Аспарух” № 34/36. Правото на ползване се прекратява с прекратяването на Читалището. 

 

2. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НОВ ЖИВОТ 1940”, с. Конево, ЕИК 000499884, 

І (римско едно) в квартал 13 (тринадесет) върху поземлен имот с начин на трайно 

ползване ЗА ЧИТАЛИЩЕ И ПАРК с площ 14 750 ( четиринадесет хиляди седемстотин 

и петдесет) кв.м., Акт за публична общинска собственост № 419 от 16.01.2013г., 

предназначен за културно просветна дейност в обществена полза, ведно с 

ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА Масивна двуетажна сграда с начин на трайно ползване  

КУЛТУРЕН ДОМ,  със застроена площ 430,00 (четиристотин и тридесет)  кв. м. 

находяща се в с. Конево, общ. Исперих, обл. Разград, ул. „Баба Парашкева” 31. Правото 

на ползване се прекратява с прекратяването на Читалището. 

 

3. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1928”, с. Лъвино, ЕИК 000499966, 

върху поземлен имот с пл. №310 (планоснимачен номер триста и десет)., влизащ в 

състава на парцел I (римско едно) в квартал 19 (деветнадесет) с начин на ползване ЗА 

ЧИТАЛИЩЕ  с площ 3,531 (три цяло петстотин тридесет и един) дка, Акт за 

публична общинска собственост № 509 от 23.01.2013г., предназначен за културно 

просветна дейност в обществена полза, ведно с построените в имота сгради - масивна 

двуетажна сграда № 44358.1.310.1 с начин на трайно ползване Сграда за култура и 

изкуство със застроена площ 377,00 (триста седемдесет и седем) кв.м и масивна 

двуетажна сграда № 44358.1.310.2 с начин на трайно ползване Сграда за култура и 

изкуство със застроена площ 7,00 (седем) кв.м,  находящи се в с. Лъвино, общ. 

Исперих, обл. Разград, ул. „Шести септември” № 12. Правото на ползване се 

прекратява с прекратяването на Читалището. 

 

4. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ 1891 г.” Гр. Исперих, ЕИК 

000499457, поземлен имот XIII (римско тринадесет) в квартал 135 (сто тридесет и пет) с 

начин на трайно ползване ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗАСТРОЯВАНЕ с площ 3, 354 (три цяло 

триста петдесет и четири) дка., , Акт за публична общинска собственост № 5260 от 

18.02.2013г, предназначен за културно просветна дейност в обществена полза, ведно с 

построените в имота сгради - масивна двуетажна сграда  с начин на трайно ползване 

КУЛТУРЕН ДОМ, РИТУАЛНА ЗАЛА, БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЙ - 2 106,00 (две 

хиляди сто и шест) кв.м.,, находяща се в гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград, ул. 

„Васил Левски 71”. Правото на ползване се прекратява с прекратяването на 

Читалището.  

 

ІІ.Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по 

изпълнението  на настоящото решение, като издаде заповеди и сключи договори. 



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

Областен 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 - Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 196 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 от Закона за общинската 

собственост; чл.5 от Наредба № 16 на Общински съвет – Исперих и във връзка с  

проявения интерес за закупуване на  поземлени имоти  да  се проведе процедура по 

продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2013 год. 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на  следните 

недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 

 1. Поземлен имот № 46913.5.372 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка пет точка триста седемдесет и две) с начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ с площ 753 (седемстотин петдесет и три) кв.м., находящ 

се в с. Малък Поровец, местност „Ясаци Север”, община Исперих, категория на земята 

ІІІ (трета)  при граници и съседи: имоти №№ 46913.5.1; 46913.5.373; 46913.5.364 и 

46913.5.12, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5327 от 26.02.2013год., 

вписан в Агенцията по вписванията на 04.03.2012 год., рег.№ 681, том 3, № 26. 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 603,00 

(шестстотин и три лева) лева, която е пазарната цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от 28.03.2013 год..  

Данъчната оценка на имота е в размер на 116,20 (сто и шестнадесет лева и 

двадесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000286/05.02.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

2. Поземлен имот № 46913.6.940 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка шест точка деветстотин и четиридесет) с начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ с площ 1 920 (хиляда деветстотин и двадесет) кв.м., 

находящ се в с. Малък Поровец, местност „Ясаци Север”, община Исперих, категория 

на земята ІV (четвърта)  при граници и съседи: имоти №№ 46913.6.639 и 46913.6.841, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 5305 от 21.02.2013год., вписан в 

Агенцията по вписванията на 26.02.2013 год., рег.№ 601, том 2, № 170. Продажбата да 

се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 1 538,00 (хиляда петстотин 

тридесет и осем) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран 

оценител с оценка от 28.03.2013 год..   

Данъчната оценка на имота е в размер на 260,10 (двеста и шестдесет лева и десет 

стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000428/13.02.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 



3. Поземлен имот № 46913.6.932 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка шест точка деветстотин тридесет и две) с начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ с площ 1 469 (хиляда четиристотин шестдесет и девет) 

кв.м., находящ се в с. Малък Поровец, местност „Ясаци Север”, община Исперих, 

категория на земята ІV (четвърта)  при граници и съседи: имоти №№ 46913.6.912, 

46913.120.93, 46913.6.925, 46913.120.640, 46913.6.841 и 46913.6.16 съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 5306 от 21.02.2013год., вписан в Агенцията по 

вписванията на 28.02.2013 год., рег.№ 635, том 2, № 193. Продажбата да се извърши 

при начална продажна тръжна цена в размер на 1 176,00  (хиляда сто седемдесет и шест 

лева) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от 28.03.2013 год..  

Данъчната оценка на имота е в размер на 236,90 (двеста тридесет и шест лева и 

деветдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000426/13.02.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

4. Поземлен имот № 46913.6.925 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка шест точка деветстотин двадесет и пет) с начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ с площ 2 328 (две хиляди триста двадесет и осем) кв.м., 

находящ се в с. Малък Поровец, местност „Ясаци Север”, община Исперих, категория 

на земята ІV (четвърта)  при граници и съседи: имоти №№ 46913.120.640, 46913.6.6, 

46913.6.16 и 46913.6.932 съгласно Акт за частна общинска собственост № 5307 от 

21.02.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 28.02.2013 год., рег.№ 636, том 2, 

№ 194. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 

1865,00 (хиляда осемстотин шестдесет и пет лева) лева, която е пазарната цена, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от 28.03.2013 год..   

Данъчната оценка на имота е в размер на 375,40 (триста седемдесет и пет лева и 

четиридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000425/13.02.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

5. Поземлен имот № 46913.6.910 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка шест точка деветстотин и десет) с начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ с площ 2 037 (две хиляди тридесет и седем) кв.м., 

находящ се в с. Малък Поровец, местност „Ясаци Север”, община Исперих, категория 

на земята VІ (четвърта)  при граници и съседи: имоти №№ 46913.6.9, 46913.6.841, 

46913.6.12 и 46913.6.11 съгласно Акт за частна общинска собственост № 5309 от 

28.02.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 28.02.2013 год., рег.№ 638, том 2, 

№ 196. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на         

1 632,00 (хиляда шестстотин тридесет и два лева) лева, която е пазарната цена, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от 28.03.2013 год..   

Данъчната оценка на имота е в размер на 275,90 (двеста седемдесет и пет лева и 

деветдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000423/13.02.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

6. Поземлен имот № 46913.6.34 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка шест точка тридесет и четири) с начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ с площ 1 481 (хиляда четиристотин осемдесет и един) 

кв.м., находящ се в с. Малък Поровец, местност „Ясаци Север”, община Исперих, 

категория на земята IIІ (трета)  при граници и съседи: имоти №№ 46913.6.841, и 



46913.5.13 съгласно Акт за частна общинска собственост № 5317 от 26.02.2013год., 

вписан в Агенцията по вписванията на 04.03.2013 год., рег.№ 671, том 3, № 16. 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 

1 253,00(хиляда двеста петдесет и три лева) лева, която е пазарната цена, определена от 

независим лицензиран оценител с оценка от 28.03.2013 год..  

Данъчната оценка на имота е в размер на 228,60 (двеста двадесет и осем лева и 

шестдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000290/06.02.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

7. Поземлен имот № 46913.6.987 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка шест точка деветстотин осемдесет и седем) с начин на трайно 

ползване ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ с площ 1 328 (хиляда триста двадесет и осем) 

кв.м., находящ се в с. Малък Поровец, местност „Ясаци Север”, община Исперих, 

категория на земята ІV (четвърта)  при граници и съседи: имоти №№ 46913.6.907, 

46913.6.908 и 46913.6.841 съгласно Акт за частна общинска собственост № 5319 от 

26.02.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 04.03.2013 год., рег.№ 673, том 3, 

№ 18. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 

1 063,00 (хиляда шестдесет и три лева ) лева, която е пазарната цена, определена от 

независим лицензиран оценител с оценка от 28.03.2013 год..   

Данъчната оценка на имота е в размер на 179,90 (сто седемдесет и девет лева и 

деветдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000433/13.02.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

8. Поземлен имот № 46913.5.364 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка пет точка триста шестдесет и четири) с начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ с площ 395 (триста деветдесет и пет) кв.м., находящ се в 

с. Малък Поровец, местност „Ясаци Север”, община Исперих, категория на земята ІІІ 

(трета)  при граници и съседи: имоти №№ 46913.5.12, 46913.5.372, 46913.5.1 и 

46913.5.373 съгласно Акт за частна общинска собственост № 5320 от 26.02.2013год., 

вписан в Агенцията по вписванията на 04.03.2013 год., рег.№ 674, том 3, № 19. 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 316,00 

(триста и шестнадесет лева) лева, която е пазарната цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от 28.03.2013 год..   

Данъчната оценка на имота е в размер на 61,00 (шестдесет и един) лева, съгласно 

Удостоверение за данъчна оценка  № 6702000283/05.02.2013год. на отдел МДТ при 

община Исперих. 

9. Поземлен имот № 46913.93.6 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка деветдесет и три точка шест) с начин на трайно ползване ДРУГ ВИД 

НИВА с площ 3 985 (три хиляди деветстотин осемдесет и пет) кв.м., находящ се в с. 

Малък Поровец, местност „АЗМА КУЛАК”, община Исперих, категория на земята ІІ 

(втора)  при граници и съседи: имоти №№ 46913.93.5, 46913.94.3, 46913.6.841 и 

46913.5.1 съгласно Акт за частна общинска собственост № 5321 от 26.02.2013год., 

вписан в Агенцията по вписванията на 04.03.2013 год., рег.№ 675, том 3, № 20. 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 3 372,00 

(три хиляди триста седемдесет и два лева) лева, която е пазарната цена, определена от 

независим лицензиран оценител с оценка от 28.03.2013 год..  



Данъчната оценка на имота е в размер на 703,00 (седемстотин и три) лева, 

съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 6702000295/06.02.2013год. на отдел 

МДТ при община Исперих. 

10. Поземлен имот № 46913.6.41 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка шест точка четиридесет и едно) с начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ с площ 3 501 (три хиляди петстотин и един) кв.м., 

находящ се в с. Малък Поровец, местност „ЯСАЦИ СЕВЕР”, община Исперих, 

категория на земята ІІІ (трета)  при граници и съседи: имоти №№ 46913.6.841 и 

46913.5.13 съгласно Акт за частна общинска собственост № 5323 от 26.02.2013год., 

вписан в Агенцията по вписванията на 04.03.2013 год., рег.№ 677, том 3, № 22. 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 2 961,00 

(две хиляди деветстотин шестдесет и един лева) лева, която е пазарната цена, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от28.03.2013 год..   

Данъчната оценка на имота е в размер на 540,40 (петстотин и четиридесет лева и 

четиридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000291/06.02.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

11. Поземлен имот № 46913.5.373 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка пет точка триста седемдесет и три) с начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ с площ 2 128 (две хиляди сто двадесет и осем) кв.м., 

находящ се в с. Малък Поровец, местност „ЯСАЦИ СЕВЕР”, община Исперих, 

категория на земята ІІІ (трета)  при граници и съседи: имоти №№ 46913.5.372, 46913.5.1 

и 46913.5.364 съгласно Акт за частна общинска собственост № 5326 от 26.02.2013год., 

вписан в Агенцията по вписванията на 04.03.2013 год., рег.№ 680, том 3, № 25. 

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 

1 705,00(хиляда седемстотин и пет лева ) лева, която е пазарната цена, определена от 

независим лицензиран оценител с оценка от 28.03.2013 год..   

Данъчната оценка на имота е в размер на 328,50 (триста двадесет и осем лева и 

петдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000285/05.02.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

12. Незастроен имот № 000091 (нула нула нула нула деветдесет и едно) с начин 

на трайно ползване ПРОИЗВОДСТВЕН ТЕРЕН с обща площ 76,080 (седемдесет и шест 

цяло и осемдесет) дка., находящ се в гр. Исперих, местност „МЕЗАР КЪШЛА”, община 

Исперих, при граници и съседи: имоти с №№ 000183, №000038, 000154, 000017, 

000084, 000051, 000093  съгласно Акт за частна общинска собственост № 4574 от 

23.03.2010год., вписан в Агенцията по вписванията на 25.03.2010 год., рег.№ 271, том 1, 

№ 179. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 

114 135, 00 (сто и четиринадесет  хиляди сто тридесет и пет лева) лева, която е 

пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 28.03.2013 

год..   

Данъчната оценка на имота е в размер на 13 979,70 (тринадесет хиляди 

деветстотин седемдесет и девет лева и седемдесет стотинки) лева, съгласно 

Удостоверение за данъчна оценка  № 6702000951/27.03.2013год. на отдел МДТ при 

община Исперих. 

13. Поземлен имот № 46913.5.370 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка пет точка триста седемдесет) с начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ с площ 324 (триста двадесет и четири) кв.м., находящ се в 

с. Малък Поровец, местност „ЯСАЦИ СЕВЕР”, община Исперих, категория на земята 



ІІІ (трета)  при граници и съседи: имоти №№ 46913.5.1 и 46913.120.662 съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 5155 от 01.06.2012год.. вписан в Агенцията по 

вписванията на 04.06.2012 год., рег.№ 1762, том 7, № 129. Продажбата да се извърши 

при начална продажна тръжна цена в размер на 260,00(двеста и шестдесет лева) лева, 

която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 

28.03.2013 год..  

Данъчната оценка на имота е в размер на 59,50 (петдесет и девет лева и петдесет 

стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 6702000986/29.03.2013 

год. на отдел МДТ при община Исперих. 

14. Поземлен имот № 46913.6.15 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка шест точка петнадесет) с начин на трайно ползване ИЗОСТАВЕНА 

ОРНА ЗЕМЯ с площ 614 (шестстотин и четиринадесет) кв.м., находящ се в с. Малък 

Поровец, местност „ЯСАЦИ СЕВЕР”, община Исперих, категория на земята ІV 

(четвърта)  при граници и съседи: имоти №№ 46913.6.16, 46913.6.6 и 46913.6.841 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 5419 от 29.03.2013год., вписан в 

Агенцията по вписванията на 03.04.2013 год., рег.№ 1390, том 6, № 10. Продажбата да 

се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на  491,00 (четиристотин 

деветдесет и един лева) лева, която е пазарната цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от 28.03.2013 год..   

Данъчната оценка на имота е в размер на 83,20 (осемдесет и три лева и двадесет 

стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000983/29.03.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

15. Поземлен имот № 46913.6.2 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка шест точка две) с начин на трайно ползване ИЗОСТАВЕНА ОРНА 

ЗЕМЯ с площ 3 175 (три хиляди сто седемдесет и пет) кв.м., находящ се в с. Малък 

Поровец, местност „ЯСАЦИ СЕВЕР”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета)  

при граници и съседи: имоти №№ 46913.6.4, 46913.6.5 и 46913.6.841 съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 5420 от 29.03.2013год., вписан в Агенцията по 

вписванията на 03.04.2013 год., рег.№1390, том 6., № 7.  Продажбата да се извърши при 

начална продажна тръжна цена в размер на 2 559,00 (две хиляди петстотин петдесет 

лева) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от 28.03.2013 год..   

Данъчната оценка на имота е в размер на 430,10 (четиристотин и тридесет лева и 

десет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000984/29.03.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

16. Поземлен имот № 46913.6.21 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка шест точка двадесет и едно) с начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ с площ 443 (четиристотин четиридесет и три) кв.м., 

находящ се в с. Малък Поровец, местност „ЯСАЦИ СЕВЕР”, община Исперих, 

категория на земята ІІІ (трета)  при граници и съседи: имоти №№ 46913.6.22, 

46913.6.841, 46913.5.1 и 46913.6.20 съгласно Акт за частна общинска собственост № 

5425 от 29.03.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 03.04.2013 год., рег.№ 

1395, том 6, № 12.  Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в 

размер на 355,00 (триста петдесет и пет лева) лева, която е пазарната цена, определена 

от независим лицензиран оценител с оценка от 28.03.2013 год..   

Данъчната оценка на имота е в размер на 68,40 (шестдесет и осем лева и 

четиридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000983/29.03.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 



17. Поземлен имот № 46913.6.22 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка шест точка двадесет и две) с начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ с площ 301 (триста и един) кв.м., находящ се в с. Малък 

Поровец, местност „ЯСАЦИ СЕВЕР”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета)  

при граници и съседи: имоти №№ 46913.6.841, 46913.6.23, 46913.5.1 и 46913.6.21 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 5421 от 29.03.2013год., вписан в 

Агенцията по вписванията на 03.04.2013 год., рег.№ 1391, том 6, № 8.  Продажбата да 

се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 250,00 (двеста и петдесет 

лева) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от 29.03.2013 год..   

Данъчната оценка на имота е в размер на 46,50 (четиридесет и шест лева и 

петдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000982/29.03.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

18. Поземлен имот № 46913.6.23 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка шест точка двадесет и три) с начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ с площ 479 (четиристотин седемдесет и девет) кв.м., 

находящ се в с. Малък Поровец, местност „ЯСАЦИ СЕВЕР”, община Исперих, 

категория на земята ІІІ (трета)  при граници и съседи: имоти №№ 46913.6.22, 

46913.6.841 и 46913.5.1 съгласно Акт за частна общинска собственост № 5422 от 

29.03.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 03.04.2013 год., рег.№ 1394, том 

6, № 11. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 

384,00 (триста осемдесет и четири  лева) лева, която е пазарната цена, определена от 

независим лицензиран оценител с оценка от 28.03.2013 год..   

Данъчната оценка на имота е в размер на 73,90 (седемдесет и три лева и 

деветдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000981/29.03.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

19. Поземлен имот № 46913.6.25 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка шест точка двадесет и пет) с начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ с площ 402 (четиристотин и два) кв.м., находящ се в с. 

Малък Поровец, местност „ЯСАЦИ СЕВЕР”, община Исперих, категория на земята ІІІ 

(трета)  при граници и съседи: имоти №№ 46913.6.841 и 46913.6.26 съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 5424 от 29.03.2013год.. вписан в Агенцията по 

вписванията на 03.04.2013 год., рег.№ 1397, том 6, №4.  Продажбата да се извърши при 

начална продажна тръжна цена в размер на 322,00(триста двадесет и два лева) лева, 

която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 

28.03.2013 год..   

Данъчната оценка на имота е в размер на 62,00 (шестдесет и два лева) лева, 

съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 6702000980/29.03.2013год. на отдел 

МДТ при община Исперих. 

20. Поземлен имот № 46913.6.26 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка шест точка двадесет и шест) с начин на трайно ползване 

ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ с площ 310 (триста и десет) кв.м., находящ се в с. Малък 

Поровец, местност „ЯСАЦИ СЕВЕР”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета)  

при граници и съседи: имоти №№ 46913.6.25 и 46913.6.841 съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 5423 от 29.03.2013год.. вписан в Агенцията по вписванията на 

03.04.2013 год., рег.№ 1398, том 6, № 15.  Продажбата да се извърши при начална 

продажна тръжна цена в размер на 248,00 (двеста четиридесет и осем  лева) лева, която 



е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 28.03.2013 

год..  

Данъчната оценка на имота е в размер на 47,80 (четиридесет и седем лева и 

осемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000979/29.03.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

21. Поземлен имот № 46913.6.4 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка шест точка четири) с начин на трайно ползване ИЗОСТАВЕНА ОРНА 

ЗЕМЯ с площ 1 116 (хиляда сто и шестнадесет) кв.м., находящ се в с. Малък Поровец, 

местност „ЯСАЦИ СЕВЕР”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета)  при 

граници и съседи: имоти №№ 46913.6.841 и 46913.6.2 съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 5426 от 29.03.2013год.. вписан в Агенцията по вписванията на 

03.04.2013 год., рег.№ 1399, том 6, № 16.  Продажбата да се извърши при начална 

продажна тръжна цена в размер на 894,00 (осемстотин деветдесет и четири лева) лева, 

която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 

28.03.2013 год..   

Данъчната оценка на имота е в размер на 172,30 (сто седемдесет и два лева и 

тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000978/29.03.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

22. Поземлен имот № 46913.94.2 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка деветдесет и четири  точка две) с начин на трайно ползване ДРУГ 

ВИД НИВА с площ 637 (шестстотин тридесет и седем) кв.м., находящ се в с. Малък 

Поровец, местност „АЗМАН КУЛАК”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета)  

при граници и съседи: имоти №№ 46913.94.1, 46913.6.841 и 46913.94.3 съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 5427 от 29.03.2013год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 03.04.2013 год., рег.№ 1400, том 6, № 17.   Продажбата да се извърши 

при начална продажна тръжна цена в размер на 511,00 (петстотин и единадесет лева) 

лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 

28.03.2013 год..   

Данъчната оценка на имота е в размер на 112,40 (сто и дванадесет лева и 

четиридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000976/29.03.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

23. Поземлен имот №  009002 (нула нула девет нула нула две ) с начин на трайно 

ползване ЛОЗЕ с площ 17,028 (седемнадесет цяло двадесет и осем ) дка., находящ се в 

с.Тодорово, местност „Ара Екинлик”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета)  

при граници и съседи: имот № 009001-лозе; имот № 000123 –полски път и  имот № 

000048 –пасище, мера, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5390 от 

11.03.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 18.03.2013год., рег.№ 1021, том 

4, № 106. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 

13 622,40 (тринадесет  хиляди шестстотин двадесет и два лева и четиридесет стотинки ) 

лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 

16.03.2013 год..  

Данъчната оценка на имота е в размер на 4 827,70 (четири хиляди осемстотин 

двадесет и седем лева и седемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка  № 6702000737/07.03.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

24. Поземлен имот №  110008  (сто и десет нула нула осем) с начин на трайно 

ползване НИВА  с площ 6,600 (шест цяло  и шестстотин ) дка., находящ се в 



с.Тодорово, местност „Омур”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета) при 

граници и съседи: имот № 110007- нива;  имот  № 000106 –полски път; имот № 110009- 

нива и имот № 000036 – полски път, съгласно Акт за частна общинска собственост № 

5391 от 11.03.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 18.03.2013год., рег.№ 

1020, том 4, № 105. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в 

размер на 6 557,00 (шест хиляди петстотин петдесет и седем) лева, която е пазарната 

цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  16.03.2013год.  

Данъчната оценка на имота е в размер на 1 018,90  (хиляда и осемнадесет  лева и 

деветдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000736/07.03.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

25. Поземлен имот №  012384 (нула дванадесет триста осемдесет и четири) с 

начин на трайно ползване НИВА  с площ 2,725 (две  цяло седемстотин двадесет и пет) 

дка, находящ се в с.Драгомъж, местност „До село запад ”, община Исперих, категория 

на земята ІІІ (трета) при граници и съседи: имот № 012383- нива;  имот  № 012380 – 

нива; имот  № 000001- населено място  и имот № 010010 – пасище, мера , съгласно Акт 

за частна общинска собственост № 5395 от 11.03.2013год., вписан в Агенцията по 

вписванията на 18.03.2013год., рег.№ 1016, том 4, № 101. Продажбата да се извърши 

при начална продажна тръжна цена в размер на 2 405,00 (две  хиляди четиристотин и 

пет ) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от 16.03.2013год.  

Данъчната оценка на имота е в размер на 460,70  (четиристотин и шестдесет  

лева и седемдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000729/07.03.2013год. на отдел  МДТ при община Исперих. 

26. Поземлен имот №  010320 (нула десет триста и двадесет) с начин на трайно 

ползване НИВА  с площ 2,370 (две  цяло триста и седемдесет) дка, находящ се в 

с.Подайва, местност „Шараман  ”, община Исперих, категория на земята ІІІ (трета) при 

граници и съседи: имот № 000504 –полски път ;  имот  010324 – нива и  имот № 010321- 

нива , съгласно Акт за частна общинска собственост № 5392 от 11.03.2013год., вписан в 

Агенцията по вписванията на 18.03.2013год., рег.№ 1019, том 4, № 104. Продажбата да 

се извърши при начална продажна тръжна цена в размер 2 186,00 (две  хиляди сто 

осемдесет и шест ) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран 

оценител с оценка от 16.03.2013 год.  

Данъчната оценка на имота е в размер на 400,80  (четиристотин лева и осемдесет 

стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка №6702000730/ 

07.03.2013год. на отдел  МДТ при община Исперих. 

27. Поземлен имот №  61875.19.23 (шестдесет и една хиляди осемстотин 

седемдесет и пет точка деветнадесет точка двадесет и три ) с начин на трайно ползване 

ДРУГ ВИД НИВА  с площ  2,736 (две цяло седемстотин тридесет и шест ) дка по 

кадастралната карта на с.Райнино, местност „Ясаци ”, община Исперих, категория на 

земята ІІ (втора) при граници и съседи: имоти № №61875.19.22; 61875.19.25; 

61875.19.24; 61875.33.365; 61875.33.364 и 61875.19.20, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 5112 от 14.03.2012 год., вписан в Агенцията по вписванията 

на 15.03.2012год., рег.№698, том 3, № 184. Продажбата да се извърши при начална 

продажна тръжна цена в размер на 2 596,00  (две хиляди петстотин деветдесет и шест) 

лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  

19.03.2013год.  



Данъчната оценка на имота е в размер 574,60 (петстотин седемдесет и четири 

лева и шестдесет стотинки )  лева,  съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000928/21.03.2013год. на отдел  МДТ при община Исперих. 

 

28. Поземлен имот №  61875.19.25 (шестдесет и една хиляди осемстотин 

седемдесет и пет точка деветнадесет точка двадесет и пет ) с начин на трайно ползване 

ДРУГ ВИД НИВА  с площ  8,463 (осем цяло четиристотин шестдесет и три ) дка по 

кадастралната карта на с.Райнино, местност „Ясаци ”, община Исперих, категория на 

земята ІІ (втора) при граници и съседи: имоти № №61875.19.3; 61875.19.27; 

61875.19.26; 61875.19.24; 61875.19.23 и 61875.19.22, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 5111 от 14.03.2012 год., вписан в Агенцията по вписванията на 

15.03.2012год., рег.№697, том 3, № 183. Продажбата да се извърши при начална 

продажна тръжна цена в размер на 8 793,00 (осем  хиляди седемстотин деветдесет и 

три) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от  19.03.2013год.  

Данъчната оценка на имота е в размер на 1 492,90 (хиляда четиристотин 

деветдесет и две лева и деветдесет стотинки ) лева, съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка  № 6702000929/21.03.2013год. на отдел  МДТ при община Исперих. 

29. Поземлен имот №  149375 (сто четиридесет и девет триста седемдесет и пет ) 

с начин на трайно ползване НИВА  с площ 3,476 (три  цяло четиристотин седемдесет и 

шест ) дка, находящ се в гр.Исперих, местност „Мезар къшла ”, община Исперих, 

категория на земята ІІІ (трета) при граници и съседи: имоти с № №149369; 149368; 

149367; 149376; 013016;149373 и 149374, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№ 5394 от 11.03.2013год., вписан в Агенцията по вписванията на 18.03.2013год., 

рег.№1017, том 4, № 102. Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна 

цена в размер 3 349,00 (три  хиляди триста четиридесет и девет) лева, която е пазарната 

цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 16.03.2013 год.  

Данъчната оценка на имота е в размер на 638,90  (шестстотин тридесет и осем 

лева и деветдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000732/07.03.2013год. на отдел  МДТ при община Исперих. 

30. Поземлен имот №  149369 (сто четиридесет и девет триста шестдесет и девет  

) с начин на трайно ползване НИВА  с площ 3,402 (три  цяло четиристотин и две) дка, 

находящ се в гр.Исперих, местност „Мезар къшла ”, община Исперих, категория на 

земята ІІІ (трета) при граници и съседи: имоти с № №149374; 149375; 149368; 000001 и 

149036, съгласно Акт за частна общинска собственост № 5393 от 11.03.2013год., вписан 

в Агенцията по вписванията на 18.03.2013год., рег.№1018, том 4, № 103. Продажбата да 

се извърши при начална продажна тръжна цена в размер 3 278,00 (три  хиляди двеста 

седемдесет и осем )  лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран 

оценител с оценка от 16.03.2013 год.  

Данъчната оценка на имота е в размер на 675,30  (шестстотин седемдесет и пет  

лева и тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000731/07.03.2013год. на отдел  МДТ при община Исперих. 

31. Поземлен имот № 028072 (нула двадесет и осем нула седемдесет и две) с 

начин на трайно ползване НИВА с площ 46,899 (четиридесет и шест цяло осемстотин 

деветдесет и девет) дка., находящ се в с. Лъвино, местност „ПЕЩЕРА”, община 



Исперих, категория на нивата ІV (четвърта)  при граници и съседи: имоти №№ 028070, 

028111, 028112, 028075, 028074 и 028073 съгласно Акт за частна общинска собственост 

№ 5418 от 28.03.2013год.. вписан в Агенцията по вписванията на 03.04.2013 год., рег.№ 

1387, том 6, № 4.  Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в 

размер на 37 566, 00 (тридесет и седем хиляди петстотин шестдесет и шест лева) лева, 

която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 

28.03.2013 год..  

Данъчната оценка на имота е в размер на 5 443,90 (пет хиляди четиристотин 

четиридесет и три лева и деветдесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка  № 6702000961/27.02.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

32. Поземлен имот № 028071 (нула двадесет и осем нула седемдесет едно) с 

начин на трайно ползване НИВА с площ 36,118 (тридесет и шест цяло сто и 

осемнадесет) дка., находящ се в с. Лъвино, местност „ПЕЩЕРА”, община Исперих, 

категория на нивата ІV (четвърта)  при граници и съседи: имоти №№ 028111, 028089, 

000158 и 028112 съгласно Акт за частна общинска собственост № 5417 от 

28.03.2013год.. вписан в Агенцията по вписванията на 03.04.2013 год., рег.№ 1388., том 

6, № 5.  Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 

28 930,00 (двадесет и осем хиляди деветстотин и тридесет лева) лева, която е пазарната 

цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 28.03.2013 год. 

 

Данъчната оценка на имота е в размер на 4 193,40 (четири хиляди сто деветдесет 

и три цяло и четиридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  

№ 6702000961/27.02.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

33. Поземлен имот № 46913.6.11 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка шест  точка единадесет) с начин на трайно ползване ИЗОСТАВЕНА 

ОРНА ЗЕМЯ с площ 1 839  (хиляда осемстотин тридесет и девет) кв.м., находящ се в с. 

Малък Поровец, местност „ЯСАЦИ СЕВЕР”, община Исперих, категория на земята ІV 

(четвърта)  при граници и съседи: имоти №№ 46913.6.910, 46913.6.841, 46913.6.12, 

46913.6.35, 46913.6.36 и 46913.6.65 съгласно Акт за частна общинска собственост № 

5429 от 29.03.2013год.. вписан в Агенцията по вписванията на 03.04.2013 год., 

рег.№1396, том 6, № 13.  Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна 

цена в размер на 1 473,00 (хиляда четиристотин седемдесет и три лева) лева, която е 

пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 28.03.2013 

год..   

Данъчната оценка на имота е в размер на 249,10 (двеста четиридесет и девет лева 

и десет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000987/29.03.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

34. Поземлен имот № 46913.6.961 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка шест  точка деветстотин шестдесет и един) с начин на трайно 

ползване ДРУГ ВИД НИВА с площ 2 933  (две хиляди деветстотин тридесет и три) 

кв.м., находящ се в с. Малък Поровец, местност „ЯСАЦИ ЮГ”, община Исперих, 

категория на земята ІI (втора)  при граници и съседи: имоти №№ 46913.6.13, 

46913.6.841, 46913.6.937, 46913.6.38, 46913.6.65, 46913.6.36 и 46913.6.35 съгласно Акт 

за частна общинска собственост № 5430 от 29.03.2013год.. вписан в Агенцията по 

вписванията на 03.04.2013 год., рег.№1392, том 6, № 9.  Продажбата да се извърши при 

начална продажна тръжна цена в размер на 2 350,00 (две хиляди триста  и петдесет 

лева) лева, която е пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от 28.03.2013 год..   



Данъчната оценка на имота е в размер на 517,40 (петстотин и седемнадесет лева 

и четиридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000977/29.03.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

 

35. Поземлен имот № 46913.6.1 (четиридесет и шест хиляди деветстотин и 

тринадесет точка шест точка един) с начин на трайно ползване ИЗОСТАВЕНА ОРНА 

ЗЕМЯ с площ 446 (четиристотин четиридесет и шест) кв.м., находящ се в с. Малък 

Поровец, местност „ЯСАЦИ СЕВЕР”, община Исперих, категория на земята ІII (трета)  

при граници и съседи: имоти №№ 46913.120.94 и 46913.6.841 съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 5428 от 29.03.2013год.. вписан в Агенцията по вписванията на 

03.04.2013 год., рег.№ 1389, том 6, № 6. Продажбата да се извърши при начална 

продажна тръжна цена в размер на 357,00 (триста петдесет и седем лева) лева, която е 

пазарната цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от 28.03.2013 

год..   

Данъчната оценка на имота е в размер на 75,40 (седемдесет и пет лева и 

четиридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702000988/29.03.2013год. на отдел МДТ при община Исперих. 

 

 

ІІ. Възлага на кмета на община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение.  

  

ІІІ. Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на Област Разград в седем  дневен срок от приемането му. 

 

 Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд - Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 197 

 

С цел ефективното използване на средствата за капиталови разходи и 

необходимостта от включване в списъка на новите обекти, финансирани с общински 

средства, и на основание  чл. 21 ал, 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.12 от ЗДБРБ за 2013 г. и чл.18 

от Закона за общинските бюджети,  Общински съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2013г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  2 256 999 лв.  

 

2. Актуализира обектите заложени за финансиране чрез  §40-00 за 2013г. съгласно 

Приложение №2 на стойност  1 895 940 лв. 

 

3. Увеличава плана на §§10-15 в дейност „Общинска администрация” със 17 417 лв.  

 

4. Увеличава плана на §§10-15 в дейност „Общо образователни училища” със 59 774лв.  



 

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

Кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седем дневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 198 

 

С цел по-ефективно управление с имоти общинска собственост  на 

основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.22, ал.1. от ЗМСМА, чл.6, ал.1 във връзка с чл.3, 

ал.2, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.5, ал.1 и 2 от Наредба №5 на 

ОбС-Исперих 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

             Р Е Ш И: 

1. Променя статута на Общински поземлен имот с начин на трайно ползване 

дворно място с площ 1 189 /хиляда сто осемдесет и девет/ кв.м, ведно с построената в 

него самостоятелна масивна пететажна сграда /общежитие/ със застроена площ 516 

/петстотин и шестнадесет/ кв.м.. с местонахождение на имота град Исперих, община 

Исперих, област Разград, ул. „Арда” №13, кв. 56 /петдесет и шест/ парцел II /римско 

две/ по регулационния план на гр. Исперих утвърден със Заповед №25/29.01.2001г. на 

Кмета на община Исперих. Граници на имота север-ул. „Бузлуджа”, юг-УПИ I, изток-

ул. „Арда”, запад – УПИ I (АОС №1894 от 31.01.2008г.) от публична в частна общинска 

собственост. 

2. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по 

изпълнението  на настоящото решение.         

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

Областен 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 -  Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 

 

 

 

                                                                                        Председател:  /п/   Гюнай Хюсмен  
                                                                                               

  Вярно с оригинала,                                                            ИЗГОТВИЛ ПРЕПИСА: 

                                                                                               / С. Султанова 

 

 

 


