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

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ       

        

         ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих 
  
ОТНОСНО: Одобряване на идейна скица (проект) за делба на УПИ II в квартал 12 

по регулационния план на с.Йонково, община Исперих. Даване на съгласие за 

промяна на характера на собствеността и предназначението на новообразуваните 

имоти.   

 

Уважаеми господин Председател, 

 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
  

Община Исперих е собственик на УПИ II в квартал 12 с площ 10 177,42 кв.м по 

регулационния план на с.Йонково, община Исперих с начин на трайно ползване на 

сградите Училище. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 1109 

от 01.04.2003год. След закриването на училището през 2012год. сградният фонд остава 

неизползваем по предназначение, като само част  от една от помощните сгради /бивша 

работилница е отдаден под наем  за срок до 2018год. 

Предложението ни е да се направи изменение на плана, като от УПИ II, квартал 

12 по плана на с.Йонково да се обособят нови три поземлени имоти и да се промени 

начина на предназначение на сградите в двата новообразувани имоти.  

За реализиране на делбата е необходимо решение на Общински съвет – Исперих 

за одобряване на проекто-делбата, както и съгласие за промяна на предназначение  на 

сградите в  двата от новообразуваните имоти. 

   

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да вземе 

следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА; чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона 

за общинската собственост и чл. 8, ал.1, т.1, чл. 134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ с цел:  

- реализиране на делба на общински поземлен имот и 

- промяна начина на предназначение на новообразуваните имоти 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

I. Одобрява идейна скица (проект) на делба на УПИ II (римско две) в квартал 12 

(дванадесет) по регулационния план на с.Йонково, община Исперих с площ 10 177,42 

кв.м, с начин на трайно ползване – дворно място и сгради с предназначение -Училище с 

местонахождение с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“ № 48, община Исперих –публична 

общинска собственост с АОС № 1109 от 01.04.2003год., съгласно която имота се 

разделя на три самостоятелни имоти, както следва: 



 

1.Урегулиран поземлен имот II с площ 8 540 кв.м, с начин на трайно 

ползване урбанизирана и предназначение на сградите от Училище за Училище, съгласно 

скица – проект от 07.2017год. 

2. Урегулиран поземлен имот ХII-1003 с площ 821 кв.м, с начин на трайно 

ползване урбанизирана и предназначение на сградата от Училище за Безвредни 

производствени дейности, съгласно скица – проект от 07.2017год. 

3. Урегулиран поземлен имот ХIII-1004 с площ 816 кв.м, с начин на трайно 

ползване урбанизирана и предназначение на сградата от Училище за Обществено 

обслужване, съгласно скица – проект от 07.2017год. 

 

      II. На основание чл.6, ал.1 от ЗОС Общински съвет Исперих обявява от 

публична общинска собственост в частна общинска собственост на следните имоти: 

1. Урегулиран поземлен имот ХII-1003 с площ 821 кв.м, с начин на трайно 

ползване урбанизирана и предназначение на сградата за Безвредни производствени 

дейности, с местонахождение с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“ № 48а съгласно скица – 

проект от 07.2017год. 

2. Урегулиран поземлен имот ХIII-1004 с площ 816 кв.м, с начин на трайно 

ползване урбанизирана и предназначение на сградата за Обществено обслужване, с 

местонахождение с.Йонково, ул. „Васил Тинчев“ № 48б съгласно скица – проект от 

07.2017год. 

   

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

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

      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: Докладна записка за одобряване на идейна скица (проект) за делба на УПИ II 

в квартал 12 по регулационния план на с.Йонково, община Исперих. Даване на 

съгласие за промяна на характера на собствеността и предназначението на 

новообразуваните имоти.   

 

Съгласно: 

Чл.21, ал.1, т.8 и т.11 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. 

Общинският съвет приема решения за създаване и одобряване на устройствени 

планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при 

условията и по реда на Закона за устройство на територията. 

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

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

Чл.6, ал.1 във връзка с чл.3, ал.2, т.1 от Закона за общинската собственост 

Имотите и вещите - публична общинска собственост, които са престанали да имат 

предназначението по чл. 3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска 

собственост. 

Публична общинска собственост са имотите и вещите, определени със закон. 

Чл.8, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията 
Конкретното предназначение на поземлените имоти се определя с подробния 

устройствен план и може да бъде в урбанизирани територии или в отделни поземлени 

имоти извън тях - за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, 

курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи и озеленени 

връзки между тях и териториите за природозащита, за декоративни водни системи 

(каскади, плавателни канали и други), за движение и транспорт, включително за 

велосипедни алеи и за движение на хора с увреждания, за техническа инфраструктура, 

за специални обекти и други. 

Влезлите в сила общи устройствени планове могат да се изменят, когато 

настъпят съществени промени в обществено-икономическите и устройствените 

условия, при които е бил съставен планът. 

Влезлите в сила подробни устройствени планове могат да се изменят, освен на 

основание по ал. 1, и когато има съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131, 

ал. 2, т. 1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях.  

 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 

javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%A3%D0%A2_2001');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB21_%D0%B0%D0%BB1');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB3_%D0%B0%D0%BB2');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB134_%D0%B0%D0%BB1');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB131_%D0%B0%D0%BB2_%D1%821');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB131_%D0%B0%D0%BB2_%D1%821');


Юрисконсулт 
 

 

 

 


