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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от адв. Даниел Димитров – Председател на Общински съвет Исперих 

 

 Относно: Именуване на улица. 

 

 

 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 В правомощията на Общински съвет е да приема решения за именуване и 

преименуване на улици на територията на Община Исперих. По пътя за с. Конево в 

урбанизирана територия на гр. Исперих в съществуващия стопански двор са обособени 

множество парцели, които се ползват от търговски дружества предимно със земеделска 

насоченост и които се явяват структуро определящи в развитието на икономиката на 

община Исперих, като крупни земеделски стопанства. Тези дружества реално 

осъществяват търговската си дейност и управлението си именно от тези имоти 

находящи се на пътя за с. Конево. 

 Въпреки това адресите на управление на тези дружества – Кооперация „ 

Агротида”,„Агротида” ООД, „Агротайм „ ЕООД, „ Анона Грейн” АД, „Караджа Фаг” 

ООД, „ Северагро „ ЕООД, както и Професионална гимназия  по селско стопанско „ 

Хан Аспарух”, ползват различни от действителните адреси на управление, това  създава 

неудобство за посочените фирми, както в кореспонденцията им със техните 

контрагенти, така и с държавните органи и институции. 

 Необходимо е да съдействаме на местния бизнес и грижа на общината е да 

улесни тяхната стопанска дейност. Ето защо на основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА, 

във  връзка с чл. 89, ал.3 във връзка с ал.1 от Закона за гражданската регистрация 

предлагам Общински съвет Исперих да приеме следното 

 

РЕШЕНИЕ:  

 

1. Именува като  улица пътят от разклона от ул. Арда” в гр. Исперих в посока с. 

Конево  до имот № 025010 с ЕКАТТЕ 32874 собственост  на Професионална 

гимназия по селско стопанство   „ Хан Аспарух”  с наименование на улицата  „ 

Коневски път” 

2. Възлага на Кмета на община Исперих в едномесечен срок да издаде заповед в 

съответствие със закона за гражданската регистрация като създаде 

административни адреси със съответната номерация на парцелите по улица „ 

Коневски път”. 
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