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ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ  

    ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От инж. БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ  –  кмет на община Исперих 

 

ОТНОСНО: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление  за 2019год. 

 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

В изпълнение на задълженията по чл.66а от Закона за общинската собственост, 

чл. 9, ал.3 от Наредба  №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на община Исперих, Кметът на общината ежегодно предоставя на 

Общинския съвет отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление. 

Предлагам на Вашето внимание Годишен отчет за състоянието, управлението и 

разпореждането с общинската собственост и резултатите от нейното управление през 

2019год. Отчетът съдържа информация за извършеното от Общинската администрация 

по актуването и деактуването на общинските имоти, отдаване на общински недвижими 

имоти под наем и разпоредителни действия с общински имоти. Подробно са описани 

осъществените през отчетния период сделки и постъпилите в Общината приходи. 

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и 

приеме следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 

На основание чл.21, ал1, т.8, т.24 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за 

общинската собственост и съгласно чл. 9, ал.3 от Наредба  №27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

РЕШИ 

 1.Приема отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от 

нейното управление за 2019 год. по Приложение 1. 

 2.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането и. 

         Настоящото решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс. 

 

Вносител:         

инж. БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ         

Кмет на община Исперих  



                                Приложение 1 

 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ ЗА 2019 год.  

 

 В изпълнение на задълженията по чл.66а от Закона за общинската собственост, 

чл. 9, ал.3 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на община Исперих, Кметът на общината най- малко един път в 

годината предоставя на Общинския съвет отчет за състоянието на общинската 

собственост и резултати от нейното управление по видове и категории обекти. 

Настоящият отчет анализира управлението и разпореждането с общинско имущество 

при община Исперих за периода 01.01.2019 год. до 31.12.2019 год.   

Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 

2019 год. бе приета с Решение № 620 по Протокол № 57 от 24.01.2019год.  и  

актуализирана с Решения № 696, 697, 700 и 701 по Протокол № 62 от 23.05.2019год.;   

Решения № 708 и 710 по Протокол № 64 от 24.06.2019год.; Решения № 718,719, 720 и 

721 по Протокол № 65 от 01.08.2019год. 

 

Отчетът включва следните основни раздели: 

 

I. Състояние на общинската собственост – съставените актове за общинска 

собственост през 2019 год. са общо 67  броя, като: 

-актове за публична общинска собственост - 6 броя 

- актове за частна общинска собственост – 61 броя  

  Броят на отписаните актове за общинска собственост през отчетния период са 

общо 26 броя, като имотите са отписани поради  отпаднала необходимостта те да са 

общинска собственост на основание извършени разпоредителни сделки, представени 

документи за собственост и др. 

 

 II.Управление и отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост. 

  

1.Общински помещения, отдадени под наем – към 31.12.2019год. действащи са 

общо 49 броя договори за наем на помещения, от които 16 броя са договори за наем на 

павилиони на Общински пазар Исперих,  19 договора са за наем на помещения в града 

и селата и 14 договора за наем на лекарски и стоматологични кабинети в града и селата. 

Постъпилите приходи от наеми на общински помещения са в размер на 140 130,61 

лева.     
2.Общински терени и тротоарни площи, отдадени под наем – постъпилите приходи 

от тези наеми  са в размер на 32 146 лева. През отчетната година са сключени 38  

договори за общински терени и тротоарни площи.   

 3.Наем на общински жилища –   Към м.декември 2019год. действащите договори 

са 23 броя,  като три общински жилища са свободни. Годишните приходи от този вид 

наеми са в размер на 18 991,22 лева. 

4.Такси за ползване на  Общински пазар – постъпленията са в размер на 46 887 

лева. 

5.Такси от общински пазар за издаване на разрешения е в размер на 2 325 лева. 

 

 IV. Управление на земеделски имоти и дворни места - от наем земеделски земи 

и дворни места постъпленията през годината са в размер на  441 963,10 лева. 



 

 1. Отдаване под наем на дворни места - действащи през годината са общо 72 броя  

договори за наем на общо 102 броя дворни места и постъпилите приходи са в размер на 

5 818,00 лева. 

 

2.Отдаване под наем на маломерни земеделски имоти –  През отчетната година  са 

сключиха 43 броя договори.  Постъпилите приходи са в размер на 6 049,58 лева. 

      

        3.Отдаване под наем на пасища, мери – с Решение № 649 по Протокол № 59 от 

28.02.2019г. на ОбС Исперих се определиха условията за отдаване под наем на 

общински имоти с начин на трайно ползване пасища, мери като през отчетната година 

действащи са 45 броя договори за наем и общият размер на приходите, постъпили по 

тези договори през годината  са в размер на 57 528,66 лева.   

  

 4.Отдаване под наем на общински пътища – За селскостопанската 2018/2019 год. 

въз основа на списък от Областна Дирекция „Земеделие“ – Разград и Решение № 

601/29.11.2018год. на ОбС  Исперих  през 2019год. са сключени 74 броя договори за 

1056 дка. Постъпилите наеми са в размер на 56 374,17 лева. 

 

5.Отдаване под наем на земеделски земи- действащите през 2019год. договори за 

наем на тези земи е както следва: 

- петгодишните договори с начало 2019/2020 селскостопанска година са 41 броя  за 295 

броя поземлени имоти. Събраният наем от тези договори е в размер на 169 317,80 лева. 

-петгодишните договори с начало 2018/2019 селскостопанска година са 119 броя  за 

337броя поземлени имоти. Събраният наем от тези договори е в размер на 68 517,00 

лева. 

- тригодишните договори с начало 2017/2018 селскостопанска година са 10 броя  за 16 

броя поземлени имоти. Събраният наем от тези договори е в размер на  8 900,00 лева. 

-петгодишен договор с начало 2015/2016 селскостопанска година с постъпил наем в 

размер на 467,89 лева. 

-многогодишните договори са 19 броя и  събраният наем от тези договори е в размер на  

68 990,00лева. 

 

V.Управление на общинския горски фонд. – с Решение № 672 по Протокол №60 

от 28.03.2019год. на ОбС Исперих се определиха условията за провеждане на тръжна 

процедура за ползване на маркирана дървесина от общински гори по обекти, като 

същите приключиха както следва: 

-За обект №1 се сключи договор №229 от  26.08.2019г.  на стойност 122 876,00 лева 

без ДДС. 

 

-За обект №2 се сключи договор № 211 от 12.07.2019г.  на стойност 165 300,00 лева 

без ДДС. 

-За обект №3 се сключи договор № 222 от 05.08.2019г.  на стойност 112 000,00 лева 

без ДДС. 

Общият размер на очакваните приходи от управлението на общинския горски 

фонд е в размер на 400 176,00 лева. Постъпленията се реализират през различните 

месеци в зависимост от извършената сеч. От сключените договори през 2018г. и 

2019г. през отчетната година са постъпили 299 079 лева. 

 



VI.Разпореждане с имоти и вещи – частна общинска собственост. 

В изпълнение на Решения на Общински съвет  Исперих през отчетната 2019 год. са 

реализирани следните разпоредителни сделки: 

 1. Продажба на два броя сгради, построени в УПИ III-1217, квартал 131 с обща 

площ 171,70 кв.м с местонахождение гр.Исперих, ул. „Бачо Киро“ №1 по 

регулационния план на гр.Исперих.  

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 22 686,00 лева. 

 2. Продажба на незастроен поземлен имот №32874.201.267 с начин на трайно 

ползване за друг вид производствен, складов обект с площ 6 291 кв.м с 

местонахождение гр.Исперих-промишлена зона по кадастралната карта на града. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 33 878,00 лева. 

3. Продажба на незастроен поземлен имот II-888, квартал 82 отреден за жилищно 

застрояване с площ 844 кв.м с местонахождение с.Малко Йонково, ул. „Мусала“ по 

регулационния план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 782,30 лева. 

  4. Продажба на масивна едноетажна сграда № 03472.40.27.1 с начин на трайно 

предназначение за друг вид сграда за обитаване със застроена площ 89 кв.м с 

местонахождение с.Белинци, местност „Ясак край село“ по кадастралната карта на 

селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 3 005,00 лева. 

  5. Продажба на незастроен поземлен имот №61875.33.459 с начин на трайно 

ползване ниско застрояване с площ 720 кв.м с местонахождение с.Райнино, ул. „Арда“   

по кадастралната карта на селото. 

 Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 736,00 лева. 

  6. Продажба на незастроен поземлен имот №61875.33.460 с начин на трайно 

ползване за жилищни нужди с площ 509 кв.м с местонахождение с.Райнино, ул. „Арда“   

по кадастралната карта на селото. 

 Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 227,00 лева. 

7. Продажба на застроен поземлен имот № 61875.33.737 с начин на трайно 

ползване ниско застрояване с площ 1 548 кв.м с местонахождение с.Райнино, ул. 

„Райна Княгиня“ № 1А по кадастралната карта на селото на собственика на сградата в 

имота. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 3 456,00 лева. 

  8. Продажба на незастроен поземлен имот №61875.33.521 с начин на трайно 

ползване за жилищни нужди с площ 924 кв.м с местонахождение с.Райнино, ул. 

„Христо Ботев“ № 54   по кадастралната карта на селото. 

 Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 059,00 лева. 

  9. Продажба на 136/1424 идеални части от улична регулация, предаваеми към 

парцел I-466, квартал 36 с местонахождение с.Йонково,ул. „Руен“  на собственика са 

останалите идеални части от имота. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 399,00 лева. 

   10. Продажба на 19/1756 идеални части от улична регулация, предаваеми към 

парцел XII-466, квартал 36 с местонахождение с.Йонково,ул. „Руен“ № 31 на 

собственика са останалите идеални части от имота. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 58,00 лева. 

11. Продажба на застроен поземлен имот V-126, квартал 17 с начин на трайно 

ползване за жилищно застрояване с площ 1 125 кв.м с местонахождение с.Печеница, ул. 

„Средна гора“ № 9 по регулационния план  на селото на собственика на сградата в 

имота. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 3 386,00 лева. 



12. Продажба на незастроен поземлен имот I-1, квартал 1 отреден за жилищно 

застрояване с площ 3 017 кв.м с местонахождение с.Бърдоква, ул. „Хан Крум“ по 

регулационния план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 6 770,00 лева. 

13. Продажба на незастроен поземлен имот II-2, квартал 1 отреден за жилищно 

застрояване с площ 2 030 кв.м с местонахождение с.Бърдоква, ул. „Хан Крум“ по 

регулационния план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 4 555,00 лева. 

14. Продажба на незастроен поземлен имот III-414, квартал 66 отреден за 

жилищно застрояване с площ 1 050 кв.м с местонахождение с.Драгомъж, ул. „Йордан 

Йовков“ №15 по регулационния план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 325,00 лева. 

15. Продажба на незастроен поземлен имот I-906, квартал 16 отреден за други 

цели с площ 2 336 кв.м с местонахождение с.Йонково, ул. „Христо Смирненски“  по 

регулационния план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 7 747,00 лева. 

16. Продажба на застроен поземлен имот III -877, квартал 79 с начин на трайно 

ползване за жилищно застрояване с площ 1 049 кв.м с местонахождение с.Малко 

Йонково, ул. „Мусала “ № 12 по регулационния план  на селото на собственика на 

сградите в имота. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 3 842,00 лева. 

17. Продажба на застроен поземлен имот XI -63, квартал 9 с начин на трайно 

ползване за жилищно застрояване с площ 1 267 кв.м с местонахождение с.Тодорово, ул. 

„Васил Левски “ № 5 по регулационния план  на селото на собственика на сградите в 

имота. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 4 239,00 лева. 

18. Продажба на застроен поземлен имот III -2753, квартал 213 с начин на трайно 

ползване за жилищно застрояване с площ 558 кв.м с местонахождение гр. Исперих, кв. 

„Запад “ № 25 по регулационния план  на града на собственика на сградите в имота. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 3 445,70 лева. 

19. Продажба на застроен поземлен имот VII - 358, квартал 159 с начин на трайно 

ползване за жилищно застрояване с площ 336 кв.м и сграда със застроена площ 92 кв.м 

с местонахождение с.Тодорово, ул. „Арда “  по регулационния план  на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 375,00 лева. 

 20. Продажба на незастроен поземлен имот №46913.120.498 с начин на трайно 

ползване ниско застрояване с площ 1 724 кв.м с местонахождение с.Малък Поровец   по 

кадастралната карта на селото. 

 Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 3 923,00 лева. 

21.  Продажба на 966,57/2467 кв.м идеални части от  поземлен имот №1.311, УПИ 

I, кв.19 с местонахождение с.Лъвино, ул. „Шести септември“ № 10 по регулационния 

план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 3 948,40 лева. 

22. Продажба на 983,35/2467 кв.м идеални части от  поземлен имот №1.311, УПИ 

I, кв.19 с местонахождение с.Лъвино, ул. „Шести септември“ № 10 по регулационния 

план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 4 017,00 лева. 

23. Продажба на 517,08/2467 кв.м идеални части от  поземлен имот №1.311, УПИ 

I, кв.19 с местонахождение с.Лъвино, ул. „Шести септември“ № 10 по регулационния 

план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 112,30 лева. 



24 Продажба на застроен поземлен имот ХVIII - 90, квартал 5 с начин на трайно 

ползване за жилищно застрояване с площ 898 кв.м  с местонахождение с.Къпиновци, 

ул. „Лудогорие“ по регулационния план  на селото на собственика на законно 

построените в имота сгради. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 987,00 лева. 

25. Продажба на застроен поземлен имот № 03472.40.228 с начин на трайно 

ползване за ниско застрояване с площ 840 кв.м  с местонахождение с.Белинци, ул. 

„Дунав“ №40 по кадастралната карта  на селото на собственика на законно построените 

в имота сгради. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 827,00 лева. 

26.Учредяване на право на надстрояване за построяване на втори етаж на 

търговска сграда, построена в УПИ I-2859, квартал 82 по плана на гр.Исперих. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 7 491,00 лева. 

 

Общият размер на приходите от продажби на общински активи през 

отчетната година е в размер на 134 276,70 лева. 

 VII.Имоти, предоставени за  право на ползване. 

 1.За част от поземлен имот № 69047.12.131 с начин на трайно ползване пасище в 

с.Старо селище е учредено   право на ползване. 

Сключен е договор за   право на ползване № 99 от 03.04.2019год. 

2.За част от поземлен имот № 56232.13.24 с начин на трайно ползване пасище в 

с.Печеница е учредено   право на ползване. 

Сключен е договор за   право на ползване № 261 от 31.10.2019год. 

 

VIII. Учредено безвъзмездно право на строеж 

 

1.На СНЦ „Народно читалище Рома-Вазово-2007год“ е учредено безвъзмездно 

право на строеж за построяване на мултифункционална зала в поземлен имот  

№ 10015.111.135 по кадастралната карта на с.Вазово. 

 

IX.Общински обекти, предоставени на концесия- на концесия е отдаден само 

един водоем  в гр. Исперих, като годишния наем е в размер на 2 760 лева. 

 

Заключение: 

Рекапитулацията за приходите от управлението и разпореждането с общинско 

имущество на община Исперих през 2019год. е както следва: 

 

-Наеми и такси в размер на  240 479,83 лева 

 

-Приходи от продажби  в размер на  134 276,70 лева. 

 -Приходи от продажба на дървесина в размер на 299 079 лева. 

 -Наеми от земи в размер на 441 963,10 лева.  

-Наем от концесии в размер на 2 760 лева 

 

Общ размер на приходите- 1 118 558,63 лева  

 



 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

 
ДО 

Г-Н БЕЛГИН ШУКРИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

 

Относно: Докладна записка за приемане на Годишен отчет за състоянието на 

общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019г. 

 

Съгласно: 

Чл.21, ал.1, т.8, т.24 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 упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението 

на приетите от него актове. 

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

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

     Чл.66а от Закона за общинската собственост Кметът на общината съставя и 

предоставя на общинския съвет отчети за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление по видове и категории обекти, по ред, определен в 

наредбата по чл. 8, ал. 2. 

  Чл.9, ал.3 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество на Община Исперих Ежегодно до 31 януари кмета на общината 

съставя и представя пред Общинския съвет отчет за предходната година за изпълнението 

на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост. 
  

 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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