
Вх. №   

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

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ       

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

от Бейсим Руфад Расим  –  кмет на община Исперих 

 

ОТНОСНО:Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост  за  2017 год. 

 

Уважаеми господин председател, 

Уважаеми госпожи  и господа общински съветници, 

  
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

за 2017 год. е приета с Решение № 261 по Протокол №24 от 19.01.2017год. на Общински 

съвет – Исперих. Съгласно чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост програмата е 

отворен документ и може да бъде актуализирана през годината.  

През изминалия период от приемането на Програмата до м.юли 2017год. в 

общинската администрация са постъпили нови заявления за закупуване на общински 

поземлени имоти, които не са включени в Годишната програма и трябва да се допълнят в 

разделите за продажба. Също така поради закриване на детски градини  на територията на 

община Исперих възникна необходимост от допълване на Годишната програма в раздел 

„Придобиване на нови поземлени имоти“. 

Предложението ни в раздел III.Продажба на незастроени дворни места да бъдат 

включени нови два поземлени имоти за продажба; в раздел I.Продажба на дворно място с 

построените в тях нежилищни  сгради  да бъдат включени нови три поземлени имоти за 

продажба, в раздел „Описание на имотите, които общината има намерение да 

придобие и способите за тяхното придобиване“ да се включат шест поземлени имоти и в 

раздел „Продажба на земеделски имоти“ да се включи един поземлен имот. 

  

Предвид гореизложеното , предлагам Общински съвет Исперих да приеме следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

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

Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на ОбС – 

Исперих.     

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

I.Допълва годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2017 година, както следва: 

1.  В раздел III.Продажба на незастроени дворни места със следните имоти:  

1.1. Урегулиран поземлен имот IV- 53, квартал 8 с площ 1023 кв.м по регулационния 

план на с.Бърдоква при очаквана продажна цена в размер на 2 200 лева. 



1.2. Урегулиран поземлен имот ХV - 684, квартал 57 с площ 403 кв.м по 

регулационния план на с.Подайва при очаквана продажна цена в размер на 1 100 лева. 

 

2. В раздел I.Продажба на дворно място с построените в тях нежилищни  

сгради  със следните имоти: 

2.1.Урегулиран поземлен имот VI – 846, квартал 77 по регулационния план на 

с.Малко Йонково, ведно с построената полумасивна сграда със застроена площ 134 кв.м 

при очаквана продажна цена в размер на 4 700 лева. 

2.2.Урегулиран поземлен имот VIII – 730, квартал 59 по регулационния план на 

с.Малко Йонково, ведно с построените сгради със застроена площ 117 кв.м при очаквана 

продажна цена в размер на 5 000 лева. 

2.3.Застроен поземлен имот XII-207, квартал 62 по регулационния план на гр. 

Исперих, ведно с построените в имота сгради със застроена площ 412 кв.м при очаквана 

продажна цена в размер на 61 000 лева. 

 

II.Създава нов раздел в Годишната програма „Описание на имотите, които 

общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване“ със 

следното съдържание:  

     1.Поземлен имот № 03472.32.4 в с.Белинци с площ 58 213 кв.м  чрез дарение от 

ЦДГ „Мики Маус“ – с.Белинци. 

2.Поземлен имот № 03472.32.5 в с.Белинци с площ 62 993 кв.м  чрез дарение от ЦДГ 

„Мики Маус“ – с.Белинци. 

3.Поземлен имот № 03472.19.3 в с.Белинци с площ 26 893 кв.м  чрез дарение от ЦДГ 

„Мики Маус“ – с.Белинци. 

4.Поземлен имот № 024068 в с.Лъвино с площ 62,000 дка  чрез дарение от ЦДГ 

„Славейче“ – с.Лъвино. 

5.Поземлен имот № 024069 в с.Лъвино с площ 92,558 дка  чрез дарение от ЦДГ 

„Славейче“ – с.Лъвино. 

6.Поземлен имот № 61875.13.12 в с.Райнино с площ 29 985 кв.м  чрез дарение от ЦДГ 

„Момина сълза“ – с.Райнино. 

  

 III.Създава нов раздел в Годишната програма „Продажба на земеделски имоти“ 

със следното съдържание:  

1.Продажба на поземлен имот № 65650.7.29 в с.Свещари с площ 1 170 кв.м 

при прогнозна продажна цена в размер на 1 200 лева. 

 

IV. Допълненията на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост за 2017 година да бъдат публикувана на Интернет – страницата на Община 

Исперих. 

 

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

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

   

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок пред 

Административен съд Разград по реда на  АПК. 

 

 Вносител: 

 БЕЙСИМ РУФАД 

Кмет на община Исперих 

 

 

 



 

 

 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                                      

 

 

ДО 

Г-Н БЕЙСИМ РУФАД 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

 

Относно: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост  за  2017 год. 

 

Съгласно: 

Чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА  Общинският съвет приема стратегии, прогнози, 

програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие 

на местните общности. 
В изпълнение на правомощията си по ал. 1 Общинският съвет приема правилници, наредби, 

инструкции, решения, декларации и обръщения.  
Чл.8, ал.9 и ал.10 от Закона за общинската собственост В изпълнение на 

стратегията по ал. 8 общинският съвет приема годишна програма за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост, по предложение на кмета на общината. 

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

година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и 

актуализация на общинския бюджет. Програмата е в съответствие с раздела за общински 

публично-частни партньорства от програмата за реализация на общинския план за развитие 

и съдържа: 

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти-общинска собственост; 

2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне 

под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски 

дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или 

за предоставяне на концесия; 

3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу 

имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на 

имотите, които общината желае да получи в замяна; 

4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и 

способите за тяхното придобиване; 

5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти; 

6. обектите по т. 5 от първостепенно значение;. 

7. други данни, определени от общинския съвет. 

Стратегията по ал. 8 и програмата по ал. 9, както и промените в тях се обявяват на 

населението по ред, определен в наредбата по ал. 2, и се публикуват и на интернет 

страницата на общината. 

Чл.9, ал.2 и чл.11, ал.2 от Наредбата №27 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Исперих В изпълнение на стратегията 

по ал.1 Общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се 
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приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да 

бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на 

общинския бюджет. Програмата да отговаря на разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за 

общинската собственост. 

В програмата по чл.9, ал.2 Общински съвет утвърждава списък с описание на 

имотите, които общината има намерение да придобие в собственост през текущата година и 

способите за тяхното придобиване. 

  

 Докладната е  изготвена от лице, което има право да внася докладни за разглеждане 

на заседания на Общински съвет. 

 

Предвид изискванията на ЗМСМА  докладна е законосъобразна, проекта на решение 

отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

Изготвил: 

Гюлнур Мехмед 

Юрисконсулт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


