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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ       

        

 

 

   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Бейсим Руфад - Кмет на Община Исперих 
  

ОТНОСНО: Продажба на енергиен обект трафопост с диспечерско наименование 

«Трансформаторен пост Стопански двор», с местонахождение: град Исперих, област Разград, 

Землище-извън регулация, Местност „Юсек юстю“ ПИ 167042, ЕКАТТЕ 32874, - по плана на 

Стопански двор №1   

 

 

Уважаеми господин Председател, 

 Уважаеми госпожи  и господа общински съветници, 

  
Община Исперих е собственик на самостоятелен обект №1 с начин на трайно ползване 

Трансформаторен пост с площ 9 кв.м и самостоятелен обект №2 с начин на трайно ползване 

Трансформаторен пост с площ 9 кв.м в град Исперих, Община Исперих, област Разград 

местност «Юсек юстю», имот №167042 собственост на Държавен поземлен фонд с АПОС 

№5833 от 26.02.2015г. 

Съгласно § 4 от ПЗР на Закона за енергетиката енергийните обекти и съоръжения, 

представляващи елементи от съответната преносна или разпределителна мрежа, които към 

момента на влизането в сила на този закон трябва да бъдат собственост на лицензираните 

енергийни предприятия, но са собственост на трети лица, се изкупуват от преносното или от 

съответното разпределително предприятие в зависимост от принадлежността на обекта към 

мрежите в 12-годишен срок от влизането в сила на този закон. 

Обектите се изкупуват по пазарната им стойност. В случай че страните не постигнат 

споразумение за стойността им, те възлагат извършването на оценка на обектите от 

независим лицензиран оценител. Определена от оценителя стойност на обекта е цената на 

сделката за изкупуване.  

Енергийните предприятия и собствениците не могат необосновано да отказват да 

изкупят или съответно да продадат енергийните обекти. 

Енергийните обекти, които към датата на влизане в сила на закона са частна държавна 

или общинска собственост и са изградени със средства от държавния или общинския 

бюджет, се прехвърлят възмездно на енергийните предприятия в 12-годишен срок от 

влизането в сила на този закон. 

  Във връзка с горното община Исперих изпрати искане за изкупуване до «ЕНЕРГО-

ПРО Мрежи» АД, ЕИК 104518621 град Варна. 

 По процедурата за изкупуване на енергиен обект, представляващ част от 

електроразпределителната мрежа на «ЕНЕРГО-ПРО Мрежи» АД постигнахме следното 

споразумение: 

1. Приехме, че стойността на енергийния обект: Трафопост с диспечерско 

наименование «ТП Стопански двор», с местонахождение: град Исперих, област Разград, ПИ 

167042 е в размер на 2 106,00 лева без ДДС. 

2. Определената по т.1 стойност приехме като окончателна цена на сделката за 
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изкупуване на енергийния обект. 

3. Приехме да заплатим поравно дължимите данъци и такси по сделката. 

 Имотът не включен в Годишната програма за управление и разпореждане с общински 

имоти за 2017г.  

 

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.12 и ал.2 от ЗМСМА; чл.6, ал.1 и ал.3, чл.8, ал.1 и 

ал.9, чл.35, ал.4, т.2 и чл.41, ал.2, от Закона за общинската собственост, чл.1, ал.1, чл.5, ал.1 и 

ал.5, чл.9, ал.2, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1 и ал.2 и чл.43, ал.1, т.3  от Наредба № 27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

Исперих във връзка с § 4, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.7 от ПЗР на Закона за енергетиката 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти за 

2017г. в Раздел II „Продажба на сгради“ със следният имот: самостоятелен обект №1 с начин 

на трайно ползване Трансформаторен пост с площ 9 кв.м и самостоятелен обект №2 с начин 

на трайно ползване Трансформаторен пост с площ 9 кв.м в град Исперих, Община Исперих, 

област Разград местност «Юсек юстю» намиращи се в имот №167042 собственост на 

Държавен поземлен фонд с АПОС №5833 от 26.02.2015г. при прогнозна продажна цена в 

размер на 2 000 лева. 

IІ. На основание чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост променя характера на 

собствеността от публична в частна общинска собственост на следният имот: самостоятелен 

обект №1 с начин на трайно ползване Трансформаторен пост с площ 9 кв.м и самостоятелен 

обект №2 с начин на трайно ползване Трансформаторен пост с площ 9 кв.м в град Исперих, 

Община Исперих, област Разград местност «Юсек юстю» намиращи се в имот №167042 

собственост на Държавен поземлен фонд с АПОС №5833 от 26.02.2015г.. 

IIІ. 1.1. Дава съгласие продажбата на имот: самостоятелен обект №1 с начин на трайно 

ползване Трансформаторен пост с площ 9 кв.м и самостоятелен обект №2 с начин на трайно 

ползване Трансформаторен пост с площ 9 кв.м в град Исперих, Община Исперих, област 

Разград местност «Юсек юстю» в имот №167042 собственост на Държавен поземлен фонд, 

при граници: имот №167048,  имот №167046, имот №000111 и имот №000001 съгласно 

АПОС №5833 от 26.02.2015г. вписан в Агенцията по вписванията на 04.03.2015год. да се 

извърши без търг или конкурс на «ЕНЕРГО-ПРО Мрежи» АД, ЕИК 104518621 град Варна.  

1.2. Продажбата да се извърши на цена в размер на 2 106,00 (две хиляди сто и шест) 

лева без ДДС. 

1.3.Пазарната оценка на имота е в размер на  2 106,00 (две хиляди сто и шест) лева без 

ДДС определена от независим лицензиран оценител с оценка от  13.03.2017 г.   

1.4. Данъчната оценка на имота е в размер на 567,20 (петстотин шестдесет и седем 

лева и двадесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  № 

6702002139/28.08.2017 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих. 

 1.5. Дава съгласие дължимите данъци и такси по сделката да се заплатят поравно. 

ІV. Възлага на Кмета на Община Исперих да издаде заповед и сключи договор за 

продажба на трафопост, находящ се в ПИ 167042 по плана на град Исперих, област Разград, 

собственост на Община Исперих съгласно АПОС №5833/26.02.2015г. 

  V. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 
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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. 

Приложения: 

1. Акт  за публична общинска собственост  - 1 брой. 

2. Скица – 1 брой. 

3. Данъчна оценка  - 1 брой. 

4. Пазарна оценка - 1 брой. 

5.   Протокол за съгласие с цена по изграждане и монтиране на присъединителните 

съоражения. 

 

  

  

 

Вносител: 

БЕЙСИМ РУФАД 
Кмет на Община Исперих  
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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 продажба на енергиен обект трафопост с диспечерско 

наименование «Трансформаторен пост Стопански двор», с местонахождение: град Исперих, 

област Разград, Землище-извън регулация, Местност „Юсек юстю“ ПИ 167042, ЕКАТТЕ 

32874, - по плана на Стопански двор №1   

 

Съгласно: 

Чл.21, ал.1, т.8 и т.12 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. 

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.6, ал.1 и ал.3, чл.8, ал.1 и ал.9, чл.35, ал.4, т.2 и чл.41, ал.2 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. 

    Решенията на общинския съвет по ал. 1 се приемат с мнозинство от две трети от 

общия брой на съветниците. 

 Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи-общинска 

собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет. 

 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.  

Продажбата може да се извърши без търг или конкурс по ред, определен в наредбата 

по чл. 8, ал. 2,  когато лицата, на които може да се извърши продажба, са определени в закон. 

Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска 

собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. 

Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа 

на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в 

закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за 

разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, не могат да 

бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет. 

Чл.1, ал.1, чл.5, ал.1 и ал.5, чл.9, ал.2, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1 и ал.2 и чл.43, 

ал.1, т.3 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Исперих Придобиването, управлението и 

разпореждането с имоти и вещи - собственост на община Исперих, се извършват под общото 

ръководство и контрол на Общински съвет-Исперих, в интерес на населението на общината, 

съобразно разпоредбите на Закона за общинска собственост, освен ако в специален закон е 

предвидено друго. 

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%BB6_%D0%B0%D0%BB1');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB8_%D0%B0%D0%BB8');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB8_%D0%B0%D0%BB2');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB22_%D0%B0%D0%BB3');


 
7400 гр. Исперих ул. “Дунав” № 2  тел.: 08431/20-06, факс: 08431/21-84, e-mail: isperih@isperih.bg 

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

предназначението по чл.4, ал.2 се обявяват от Общински съвет за частна общинска 

собственост. 

Решенията на Общински съвет по ал. 1 се приемат с мнозинство от две трети от общия 

брой на съветниците. 

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 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. 

Разпореждането с имоти - частна общинска собственост се осъществява чрез 

продажба на имоти или на идеални части от тях. 

Разпоредителните сделки с имоти и вещни права се извършват въз основа на пазарни цени, 

но не по – ниски от данъчните им оценки.  

Пазарните цени на имотите и вещните права се определят от общинския съвет въз 

основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, по реда на чл. 22, ал.3 от ЗОС, освен ако 

в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждането на търговете или конкурсите 

не могат да бъдат по-ниски от определените от общинския съвет. 

Продажбата на имоти или части от тях – частна общинска собственост се извършва 

след решение на Общинския съвет от кмета на общината, без провеждане на търг или 

конкурс в други случаи, определени със закон. 

§ 4, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.7 от ПЗР на Закона за енергетиката Енергийните обекти и 

съоръжения, представляващи елементи от съответната преносна или разпределителна мрежа, 

които към момента на влизането в сила на този закон трябва да бъдат собственост на 

лицензираните енергийни предприятия, но са собственост на трети лица, се изкупуват от 

преносното или от съответното разпределително предприятие в зависимост от 

принадлежността на обекта към мрежите в 12-годишен срок от влизането в сила на този 

закон. 

Обектите по ал. 1 се изкупуват по пазарната им стойност. В случай че страните не 

постигнат споразумение за стойността им, те възлагат извършването на оценка на обектите 

от независим лицензиран оценител. Определена от оценителя стойност на обекта е цената на 

сделката за изкупуване. При непостигане на съгласие за определяне на оценител в 60-дневен 

срок от получаване на покана за това от другата страна енергийното предприятие и/или 

собственикът на обектите имат право да отправят искане до председателя на комисията за 

определяне на независим оценител. Определеният по този ред оценител е задължителен за 

страните. Разходите по оценката се поделят поравно между страните. 

 Енергийните предприятия и собствениците по ал. 1 не могат необосновано да 

отказват да изкупят или съответно да продадат енергийните обекти. 

 Енергийните обекти по ал. 1, които към датата на влизане в сила на закона са частна 

държавна или общинска собственост и са изградени със средства от държавния или 

общинския бюджет, се прехвърлят възмездно на енергийните предприятия в 12-годишен 

срок от влизането в сила на този закон. 

 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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