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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 2020г. 

 

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 

2020г. 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 2020г. 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 2020г.  

 

 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 01.01.2020г. до 31.12.2020г.   

Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 

2019г. бе приета с Решение № 30 по Протокол № 5 от 30.01.2020г.  и  актуализирана с 

Решения № 97 и 98 по Протокол № 12 от 25.06.2020г.;  Решение № 118  по Протокол № 

14 от 27.08.2020г.; Решения № 131, 132 и 133 по Протокол № 15 от 

18.09.2020г.;Решения № 138 и 139  по Протокол № 17 от 16.10.2020г.; Решения № 145 и 

146  по Протокол № 19 от 26.11.2020г. 

 

Отчетът включва следните основни раздели: 

 

I. Състояние на общинската собственост – съставените актове за общинска 

собственост през 2020г. са общо 72  броя, като: 

- актове за публична общинска собственост - 9 броя 

- актове за частна общинска собственост – 63 броя  

  Броят на отписаните актове за общинска собственост през отчетния период са 

общо 22 броя, като имотите са отписани поради  отпаднала необходимост 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 31.12.2020г. действащи са общо 

49 броя договори за наем на помещения, от които 15 броя са договори за наем на 

павилиони на Общински пазар Исперих,  34 договора са за наем на помещения в града 

и селата. Постъпилите приходи от наеми на общински помещения са в размер на 

108 923,80 лева.  

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

от тези наеми  са в размер на 27 130,22 лева. През отчетната година са сключени 11 

броя договори за общински терени и тротоарни площи. 

 3. Наем на общински жилища –   Към м.декември 2020г. действащите договори са 

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

наеми са в размер на 20 049.92 лева. 

4. Такси за ползване на  Общински пазар – постъпленията са в размер на 31 572.20 

лева. 

5. Такси от общински пазар за издаване на разрешения е в размер на 1 935.00 лева. 

 

 

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



и дворни места постъпленията през годината са в размер на 517 859,43 лева 

 1. Отдаване под наем на дворни места - действащи през годината са общо 77 броя  

договори за наем на общо 112 броя дворни места и постъпилите приходи са в размер на 

4 873,39 лева. 

 

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

сключени 55 броя договори. Постъпилите приходи са в размер на 8 540,94 лева.    

      

        3. Отдаване под наем на пасища, мери – с Решение № 52 по Протокол № 8 от 

19.03.2020г. 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 43 броя договори за наем и общият размер на приходите, постъпили по 

тези договори през годината са в размер на 49 335,70 лева.   

  

 4. Отдаване под наем на общински пътища – За селскостопанската 2019/2020г. въз 

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

14/02.12.2019г. на ОбС  Исперих  през 2020г. са сключени 65 броя договори за 967,858 

дка. Постъпилите наеми са в размер на 52 025,95 лева. 

 

5. Отдаване под наем на земеделски земи - действащите през 2020г. договори за 

наем на тези земи е както следва:  

- петгодишните договори с начало 2020/2021 селскостопанска година са 12 броя  за 24 

поземлени имоти. Събраният наем от тези договори е в размер на 57 410,27 лева. 

- петгодишните договори с начало 2019/2020 селскостопанска година са 42 броя  за 190 

поземлени имоти. Събраният наем от тези договори е в размер на 197 704,24 лева. 

- петгодишните договори с начало 2018/2019 селскостопанска година са 114 броя за 314 

поземлени имоти. Събраният наем от тези договори е в размер на  75 820,86 лева . 

- многогодишните договори са 21 броя и събраният наем от тези договори е в размер на  

72 148,08 лева. 

 

IV. Управление на общинския горски фонд – с Решение № 73 по Протокол № 10 

от 23.04.2020г. 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 № 162 от  30.07.2020г.  на стойност 83 320,00 лева 

без ДДС. 

-За обект №2 се сключи договор № 122 от 06.07.2020г.  на стойност 94 465,00 лева 

без ДДС. 

-За обект №3 се сключи договор № 120  от 03.07.2020г.  на стойност 80 130,00 лева 

без ДДС. 

 

 

Общият размер на очакваните приходи от управлението на общинския горски 

фонд е в размер на 257 915 лева. Постъпленията се реализират през различните 

месеци в зависимост от извършената сеч. От сключените договори през 2019г. и 

2020г. през отчетната година са постъпили 271 995,33  лева. 

 

 



 

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

В изпълнение на Решения на Общински съвет  Исперих през отчетната 2020г. са 

реализирани следните разпоредителни сделки: 

  

1. Продажба на 208/1342 идеални части от улична регулация, придаваеми към 

УПИ IV -294, квартал 48 по плана на с.Тодорово и 56/1290 идеални части от улична 

регулация, придаваеми към УПИ V-294, квартал 48 по плана на с.Тодорово.    

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 084,51 лева. 

  

2. Продажба на застроен поземлен имот XXV-252 в квартал 65 по регулационния 

план на гр.Исперих с начин на трайно ползване за жилищно застрояване с площ 1 076 

кв.м с местонахождение гр.Исперих, ул. „Преспа“ № 5. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 6 994,00 лева. 

 

3. Продажба на 13/1145 идеални части от улична регулация, придаваеми към УПИ 

VII-4 в квартал 5 по регулационния план на с.Подайва. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 48,75 лева. 

    

4. Продажба на незастроен поземлен имот IV-3 в квартал 1 с начин на трайно 

ползване за жилищно застрояване с площ 852 кв.м с местонахождение с.Тодорово, ул. 

„Пирин“   по регулационния план на селото. 

 Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 338,00 лева. 

   

5. Продажба на 48/1315 идеални части от улична регулация, придаваеми към УПИ 

IХ-129 в квартал 15 по регулационния план на с.Лудогорци. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 136,00 лева. 

   

6. Продажба на незастроен поземлен имот № 61875.33.351 с начин на трайно 

ползване незастроен имот за жилищни нужди с площ 1 193 кв.м с местонахождение 

с.Райнино, ул. „Опълченска“  по кадастралната карта на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 920,00 лева. 

 

7. Продажба на 23/706 идеални части от улична регулация, придаваеми към УПИ 

III-1855 в квартал 120 по регулационния план на гр.Исперих. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 176,00 лева. 

   

 8. Продажба на застроен поземлен имот № 10135.2517.5049 с начин на трайно 

ползване за почивен лагер с площ 5038 кв.м и сграда с местонахождение гр.Варна, СО 

„Манастирски рид“, Бялата чешма по кадастралната карта на гр.Варна. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 406 800,00 лева. 

   

 9. Продажба на незастроен поземлен имот I-2 в квартал 1 с начин на трайно 

ползване за жилищно застрояване с площ 745 кв.м с местонахождение с.Тодорово, ул. 

„Васил Левски“   по регулационния план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 004,00 лева. 

  

10. Продажба на застроен поземлен имот XIV-19, квартал 17 отреден за жилищно 

застрояване с площ 1 412 кв.м с местонахождение с.Йонково, ул. „Христо 

Смирненски“ № 12 по регулационния план на селото на собственика на законно 



построените в имота сгради. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 948,30 лева. 

 

11. Продажба на незастроен поземлен имот III-4 в квартал 9 с начин на трайно 

ползване за жилищно застрояване с площ 1200 кв.м с местонахождение с.Къпиновци, 

ул. „Лудогорие“   по регулационния план на селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 3 345,00 лева. 

 

12. Продажба на четвърти етаж от административна четириетажна сграда, 

построена в УПИ I, квартал 82 по плана на гр.Исперих с адрес гр.Исперих, ул. „Христо 

Ясенов“ № 2. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 51 640,00 лева. 

 

13. Продажба на поземлен имот № 65650.12.9 с начин на трайно ползване  Друг вид 

земеделска земя с площ 2 374кв.м. по кадастралната карта на с.Свещари с 

местонахождение на имота с.Свещари, община Исперих, област Разград. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 721,00 лева. 

 

14. Продажба на застроен урегулиран поземлен имот XXIII-1350 в квартал 139 

отреден за жилищно застрояване с площ 736кв.м. по регулационния план на 

гр.Исперих с адрес гр.Исперих, „Хаджи Димитър“ №33. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 5 998,00 лева. 

 

15.Продажба на незастроени поземлени имоти №61875.33.278 с начин на трайно 

ползване за ниско застрояване с площ 1 119кв.м. и  №61875.33.285 с начин на трайно 

ползване за жилищни нужди с площ 1 489кв.м. с местонахождение на имотите 

с.Райнино, ул. „Пирин“, община Исперих. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 6 606,00 лева. 

 

 Общият размер на приходите от продажби на общински активи през 

отчетната година е в размер на  494 759,56 лева. 

 

 VI. Имоти, предоставени за право на ползване. 

1. За поземлен имот № 65650.23.20, с начин на трайно ползване изоставена орна 

земя в с.Свещари, е учредено право на ползване за пчелин. 

Сключен е договор за право на ползване № 90 от 14.05.2020год. Годишната наемна 

цена на учредено право на ползване е в размер на 34,00 лева. 

  2. За поземлен имот № 24116.28.84, с начин на трайно ползване пасище в 

с.Лудогорци, е учредено право на ползване за пчелин. 

Сключен е договор за право на ползване №190 от 19.10.2020год. Годишната наемна 

цена на учредено право на ползване е в размер на 34,00 лева. 

 

VII. 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 2020г. е както следва: 

 



- Наеми и такси в размер на  189 611,14 лева 

 

- Приходи от продажби в размер на  494 759,56 лева. 

- Приходи от продажба на дървесина в размер на 271 995,33  лева. 

- Наеми от земи в размер на 517 859,43 лева.  

- Наем от концесии в размер на 2 760 лева. 

 

Общ размер на приходите - 1 476 985,46 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: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление за 2020г. 

 

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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