
Вх. №   

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

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ       

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От БЕЙСИМ РУФАД – Кмет на Община Исперих 
 

ОТНОСНО: Определяне на условията за отдаването под наем на 152 броя 

орехови насаждения, находящи се край пътна отсечка с. Вазово – с. Райнино, община 

Исперих, област Разград. 

 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми госпожи  и господа общински съветници, 

 
В изпълнение на Решение № 344 по Протокол № 40 от 31.03.2014год. на 

Общински съвет – Исперих е проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на орехови насаждения, находящи се край пътна отсечка с.Вазово – с.Райнино, 

община Исперих и е сключен договор № 83 от 05.06.2014год. за срок от 3 години. 

Поради изтичане срока на действие на договора за наем е необходимо да се проведен 

нова процедура за отдаване под наем.  

Предложението ни е ореховите насаждения да се предоставят под наем за срок от 

5 години, като наемната цена от 5 лева на корен дърво да се запази. 

 

  

Във връзка с горе  изложеното, предлагам Общински съвет-Исперих да вземе 

следните 

             Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за 

общинската собственост, чл.21, ал.1 и ал.3, чл.72, т.1 и чл.73, ал.2 от Наредба №27 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и изявен 

интерес за ползване под наем с цел:  

- стопанисване и управление на   имоти от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под наем на орехови насаждения   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем на 152 

броя трайни насаждения (орехи) – публична общинска собственост при следните 

условия: 

1.  Определя начална тръжна наемна цена в размер на 5,00 (пет) лева за трайни 

насаждения – едно орехово дърво, общинска собственост на територията на Община 

Исперих, представляваща пътна отсечка с. Вазово  - с. Райнино. 



2. Отдаването под наем да стане чрез провеждане на публичен търг с явно 

наддаване за срок от 5 (пет) години. 

 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.   

 

ІІІ. Настоящото 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 Административнопроцесуалния 

кодекс. 

  

 

 

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: Докладна записка за определяне на условията за отдаването под наем 

на 152 броя орехови насаждения, находящи се край пътна отсечка с. Вазово-с. Райнино,  

община Исперих, област Разград  

 

Съгласно: 

Чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА  Общинският съвет  приема решения за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя 

конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства. 

В изпълнение на правомощията си по ал. 1 Общинският съвет приема 

правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.  

    Чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост  Свободни имоти или 

части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 

10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет. Части от 

имоти - публична общинска собственост, които са предоставени за управление по реда 

на чл. 12, могат да се отдават под наем, при условие че не се възпрепятства 

осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за 

управление.  

   Наемните цени се определят от общинския съвет.  

   Чл.21, ал.1 и ал.3, чл.72, т.1 и чл.73, ал.2 от Наредба №27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 

Исперих Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да 

се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на чл.14, ал.2 от ЗОС 

след решение на Общинския съвет. Части от имоти – публична общинска собственост, 

които са предоставени за управление по реда на чл. 12 от ЗОС, могат да се отдават под 

наем, при условие че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които 

съответния имот е предоставен за управление.  

  С решението си Общински съвет определя наемната цена, като възлага 

сключването на договора на кмета на общината.  

  По реда на тази глава (глава пета от Наредба №27 на ОбС-Исперих) се провеждат 

публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на недвижими 

имоти или части от тях – публична общинска собственост. 

  В случаите по чл. 72, т.1 Общински съвет определя началната тръжна цена и 

специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на обекта, от 

закон или друго решение на Общински съвет. 

 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 
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