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 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От БЕЙСИМ РУФАД – Кмет на Община Исперих 

 

ОТНОСНО: Определяне на условията за отдаването под наем на земеделски 

имоти от Общинския поземлен фонд в с. Лъвино и с. Конево, община Исперих, област 

Разград 

 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми госпожи  и господа общински съветници, 

 

Съгласно разпоредбите на чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, Общинския съвет определя 

условията и реда за отдаване под наем на земите от Общинския поземлен фонд чрез търг 

или конкурс за срок не по дълъг от 10 години.  

 Редът за управлението на този вид имоти е регламентиран в чл.5, ал.3 от Наредба 

№ 28 за управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на 

Община Исперих, приет  от  Общински съвет – Исперих.   

Предложението ни е да се проведе процедура за отдаване под наем на петнадесет 

земеделски имоти в с. Лъвино и с. Конево, чиито договори за наем са прекратени. 

 

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.24а, ал.5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, чл.5, ал.3 и ал.4  от Наредба № 28  за 

управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на 

Община Исперих с цел:  

- стопанисване и управление на  имоти от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен 

фонд 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под  наем за срок от 3 

(три) години на следните земеделски имоти,  както следва: 

 1. Поземлен имот № 025072 (нула двадесет и пет нула седемдесет и два) с начин на 

трайно ползване НИВА с площ 1,415 (едно цяло четиристотин и петнадесет) дка, 

категория III, с местонахождение с. Лъвино, местност „ГЬОЛДЖУК “ при граници на 

имота: имоти с № 025071, имот № 000163 и имот № 000173, съгласно Акт за частна 

общинска собственост № 2757 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 

31.03.2017год.  

 



 2. Поземлен имот № 003214 (нула нула три двеста и четиринадесет) с начин на 

трайно ползване НИВА с площ 1,456 (едно цяло четиристотин петдесет и шест) дка., 

категория – II (втора), с местонахождение с. Лъвино, местност „АРПАЛЪК”, при граници 

на имота: имоти с № 003213, имот № 003215, имот № 003001 и имот № 000120, съгласно 

Акт за частна общинска собственост № 2900 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 31.03.2017год.  

3. Поземлен имот № 003215 (нула нула три двеста и петнадесет) с начин на трайно 

ползване НИВА с площ 1,750 (едно цяло седемстотин и петдесет) дка., категория – II 

(втора), с местонахождение с. Лъвино, местност „АРПАЛЪК”, при граници на имота: 

имоти с № 003001, имот № 003214, имот № 003213, имот № 003216, имот № 003217, имот 

№ 003218 и имот № 003219, съгласно Акт за частна общинска собственост № 2901 от 

30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 31.03.2017год. 

4. Поземлен имот № 003216 (нула нула три двеста и шестнадесет) с начин на 

трайно ползване НИВА с площ 1,958 (едно цяло деветстотин петдесет и осем) дка., 

категория – II (втора), с местонахождение с. Лъвино, местност „АРПАЛЪК”, при граници 

на имота: имоти с № 003217, имот № 003215, имот № 003213 и имот № 000120, съгласно 

Акт за частна общинска собственост № 2902 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 31.03.2017год. 

5. Поземлен имот № 003218 (нула нула три двеста и осемнадесет) с начин на 

трайно ползване НИВА с площ 0,897 (нула цяло осемстотин деветдесет и седем) дка., 

категория – II (втора), с местонахождение с. Лъвино, местност „АРПАЛЪК”, при граници 

на имота: имоти с № 000024, имот № 003219, имот № 003215 и имот № 003217, съгласно 

Акт за частна общинска собственост № 2904 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по 

вписванията на 03.04.2017год. 

6. Поземлен имот № 005364 (нула нула пет триста шестдесет и четири) с начин на 

трайно ползване НИВА с площ 0,632 (нула цяло шестстотин тридесет и два) дка., 

категория – III (трета), с местонахождение с. Лъвино, местност „ДЖИНАВЛУ”, при 

граници на имота: имоти с № 005365, имот № 005371, имот № 005363 и имот № 000072, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 2913 от 30.03.2017год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 03.04.2017год. 

7. Поземлен имот № 005365 (нула нула пет триста шестдесет и пет) с начин на 

трайно ползване НИВА с площ 0,834 (нула цяло осемстотин тридесет и четири) дка., 

категория – III (трета), с местонахождение с. Лъвино, местност „ДЖИНАВЛУ”, при 

граници на имота: имоти с № 005366, имот № 005362, имот № 005371, имот № 005364, 

имот № 000072 и имот № 000120, съгласно Акт за частна общинска собственост № 2914 

от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 03.04.2017год. 

8. Поземлен имот № 005366 (нула нула пет триста шестдесет и шест) с начин на 

трайно ползване НИВА с площ 0,746 (нула цяло седемстотин четиридесет и шест) дка., 

категория – III (трета), с местонахождение с. Лъвино, местност „ДЖИНАВЛУ”, при 

граници на имота: имоти с № 005367, имот № 005362, имот № 005365 и имот № 000120, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 2915 от 30.03.2017год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 03.04.2017год. 

9. Поземлен имот № 005367 (нула нула пет триста шестдесет и седем) с начин на 

трайно ползване НИВА с площ 0,261 (нула цяло двеста шестдесет и един) дка., категория 

– III (трета), с местонахождение с. Лъвино, местност „ДЖИНАВЛУ”, при граници на 

имота: имоти с № 000120, № 005362 и № 005366, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 2916 от 30.03.2017год. вписан в Агенцията по вписванията на 

31.03.2017год. 

10. Поземлен имот № 006019 (нула нула шест нула деветнадесет) с начин на трайно 

ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с местонахождение 

с. Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 006020, № 000020, № 

006012, № 006013, № 006014, № 006015, № 006016, № 006017, № 006018 и № 000098, 



съгласно Акт за частна общинска собственост № 6123 от 06.04.2016год. вписан в 

Агенцията по вписванията на 18.04.2016год. 

11. Поземлен имот № 006020 (нула нула шест нула двадесет) с начин на трайно 

ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с местонахождение 

с. Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 006021, № 000020, № 

006019 и № 000098, съгласно Акт за частна общинска собственост № 6124 от 

06.04.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 18.04.2016год. 

12. Поземлен имот № 006021 (нула нула шест нула двадесет и едно) с начин на 

трайно ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с 

местонахождение с. Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 

006022, № 000020, № 006020 и № 000098, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№ 6125 от 06.04.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 18.04.2016год. 

13. Поземлен имот № 006022 (нула нула шест нула двадесет и две) с начин на 

трайно ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с 

местонахождение с. Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 

006023, № 000020, № 006021 и № 000098, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№ 6126 от 06.04.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 18.04.2016год. 

14. Поземлен имот № 006023 (нула нула шест нула двадесет и три) с начин на 

трайно ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с 

местонахождение с. Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 

006024, № 000020, № 006022 и № 000098, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№ 6127 от 06.04.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 18.04.2016год. 

15. Поземлен имот № 006024 (нула нула шест нула двадесет и четири) с начин на 

трайно ползване НИВА с площ 10,000 (десет) дка., категория – IV (четвърта), с 

местонахождение с. Конево, местност „Ливадите”, при граници на имота: имоти с № 

006003, № 000020, № 006023 и № 000098, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№ 6128 от 06.04.2016год. вписан в Агенцията по вписванията на 18.04.2016год. 

 

ІІ. Определя начална годишна наемна тръжна цена в размер на 35 (тридесет и пет) 

лева на декар.   

 

III. Възлага на Кмета на община Исперих да открие процедура, проведе търга  и 

сключи договори за наем.     

   

 ІV. 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: Законосъобразност на основанията в проект на решение на „Докладна записка за 

определяне на условията за отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския 

поземлен фонд в с. Лъвино и с. Конево, 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.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

 Отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на пасищата, мерите и 

ливадите по ал. 6, т. 4, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при 

условия и по ред, определени от общинския съвет. Въз основа на резултатите от 

проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора 

за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години. 

    Чл.5, ал.3 и ал.4 от Наредба №28 за  управление, ползване и разпореждане със 

земите от Общинския поземлен фонд на Община Исперих  Отдаването на земите от 

ОПФ – частна собственост под наем или аренда се извършва от кмета на Община Исперих 

чрез търг или конкурс по реда на Глава Пета от Наредба №27 на Общински съвет Исперих 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих. 

Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем 

или аренда. 

   Началната годишна наемна цена и срокът за отдаване под наем на земеделската 

земя от ОПФ, се определят съгласно Приложение №1 от тази наредба. Срокът на договора 

за създаване и отглеждане на трайни насаждения се определя от продължителността на 

периода за създаване и отглеждане на отделните видове трайни насаждения. 

  

 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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