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Вх.№……….. 

 

 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От инж.БЕЛГИН ШУКРИ – Кмет на Община Исперих 

 

 ОТНОСНО: Удължаване срока на договори за наем на незастроени дворни 

места в населените места в община Исперих 

 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 

Във връзка с проявен интерес от лица, желаещи да ползват незастроени дворни 

места – частна общинска собственост на територията на община Исперих и в 

изпълнение на Решения на Общински съвет Исперих през 2016год. и 2017год. са 

сключени договори за наем на дворни места за срок от 5 години. Поради изтичане 

срока на договорите в общинската администрация има постъпили заявления от 

наематели за удължаване срока на същите съгласно законовите разпоредби. 

 

С оглед на доброто стопанисване на имотите считам, че е във взаимен интерес да 

се удължи срока на цитираните договори за наем с още 5 години, на основание §78 ал.2 

от ПЗР на ЗИД на ЗОС, с което общия срок за ползването им  ще бъде 10 години. 

Въз основа на изложеното, предлагам Общинският съвет Исперих, да обсъди и 

приеме следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и §78 ал.2 от ПЗР на 

ЗИД на ЗОС и чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба № 27 за реда за 

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

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договорите за наем  на 

незастроени дворни места, находящи се в населените места на община Исперих,   

считано от селскостопанската 2021/2022год. както следва: 

 

1.Договор за наем № 420 от 11.10.2016г. между община Исперих и Христо 

Китанов Христов за поземлен имот № 61875.33.465 с начин на трайно ползване 

„Незастроен имот за жилищни нужди“ по кадастралната карта на с. Райнино, ул. 

„Христо Ботев“ № 33 с площ 1 289 кв.м при граници на имота: имоти с № 

61875.33.464; №61875.33.404; № 61875.33.255 и №61875.33.713, съгласно АЧОС № 

6060/25.02.2016г.  при годишен наем в размер на 58,00 (петдесет и осем) лева. 
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2.Договор за наем № 491 от 09.11.2016г. между община Исперих и Христо 

Китанов Христов за поземлен имот № 61875.33.464 с начин на трайно ползване 

„Незастроен имот за жилищни нужди“ по кадастралната карта на с. Райнино, ул. 

„Христо Ботев“  с площ 1 409 кв.м при граници на имота: имоти с № 61875.33.463; 

№61875.33.404; № 61875.33.465 и №61875.33.713, съгласно АЧОС № 6256/08.09.2016г.  

при годишен наем в размер на 63,40 (шестдесет и три лева и четиридесет стотинки) 

лева. 

3. Договор за наем № 423 от 13.10.2016г. между община Исперих и Йордан 

Димитров Аргилов за поземлен имот  IX-130 в кв.18 отреден за „Жилищно 

застрояване” по регулационния план на с.Бърдоква , ул. „Витоша” № 11 с площ 3,139  

( три цяло сто тридесет и девет) дка, при граници на имота : север – УПИ  X-131 и УПИ  

V-126 кв.18; изток – УПИ VI-127 кв.15; юг- УПИ VIII-129 и запад – улица „Витоша”, 

съгласно АЧОС № 6000/08.02.2016г. при годишен наем в размер 141,25 (сто 

четиридесет и един лева, двадесет и пет стотинки) лева. 

4.Договор за наем № 501 от 16.11.2016г. между община Исперих и Рейхан Сали 

Али за поземлен имот № 37010.90.545 с начин на трайно ползване „Ниско застрояване“ 

по кадастралната карта на с. Китанчево, ул.“Добруджа“ с площ 1 552 кв.м при граници 

на имота : имоти с № 37010.62.21; № 37010.90.546; № 37010.90.547; № 37010.90.543 и 

№ 37010.90.544, съгласно АЧОС №  5251/12.02.2013г. при годишен наем в размер на 

69,84 (шестдесет и девет лева, осемдесет и четири стотинки)лева. 

5. Договор за наем 424 от 13.10.2016г. между община Исперих и Зойка Петрова 

Белева за поземлен имот № 61875.33.456 с начин на трайно ползване  „Незастроен 

имот за жилищни нужди“ по кадастралната карта на с.Райнино, ул.“Христо Ботев“ №77  

с площ 1 004 кв.м, при граници на имота : имоти с № 61875.33.63; № 61875.33.392; № 

61875.33.62 и № 61875.33.707, съгласно АЧОС № 6058 /25.02.2016г. при годишен наем 

в размер на 45,20 (четиридесет и пет лева и двадесет стотинки) лева. 

 

II. Дава съгласие за удължаване с 5 (пет) години срока на Договорите за наем  на 

незастроени дворни места, находящи се в населените места на община Исперих,   

считано от календарната 2022год. както следва: 

 

1.Договор за наем № 10 от 09.02.2017г. между община Исперих и Вайде Сали 

Хасан за поземлен имот V-112 в квартал 4 с начин на трайно ползване за „Жилищно 

застрояване“ по регулационния план на с.Лъвино, ул.“Мургаш“ № 7 с площ 1,122 дка, 

при граници на имота: север – извън регулация; изток – УПИ VI-112, кв.4; юг- ул. 

„Мургаш“ и запад -  УПИ-IV-111, кв.4, съгласно АЧОС № 6308/17.11.2016г. при 

годишен наем в размер на 50,50 (петдесет лева и петдесет стотинки) лева. 

2. Договор за наем № 4 от 26.01.2017г. между община Исперих и  Себахидин 

Халил Ямен за поземлен имот VII-201 в квартал 24 с начин на трайно ползване „За 

жилищно застрояване“ по регулационния план на с.Делчево, ул.“Иван Кръстев“ № 2 с 

площ 1,752 дка, при граници на имота : север – УПИ  II-196, кв. 24; изток – УПИ-VI-

200, кв.24; юг – улица „Иван Кръстев” и запад – УПИ I-195, кв.24, съгласно АЧОС № 

6269/14.09.2016г. при годишен наем в размер на 78,84 (седемдесет и осем лева, 

осемдесет и четири стотинки) лева. 

3. Договор за наем № 3 от 26.01.2017г. между община Исперих и Фатме Осман 

Амза за позeмлен имот VI-200 в квартал 24 с начин на трайно ползване „За жилищно 

застрояване“ по регулационния план на с.Делчево, ул.“Иван Кръстев“ № 4 с площ 1,682 

дка, при граници на имота : север – УПИ  III-197, кв. 24, изток –УПИ V-199,кв24; юг – 

ул. „Иван Кръстев” и запад – УПИ VII-201, кв.24, съгласно АЧОС №6270/ 14.09.2016г. 

при годишен наем в размер на 75,70( седемдесет и пет лева и седемдесет стотинки) 
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лева. 

 

4. Договор за наем № 5 от 31.01.2017г. между община Исперих и Свилен Петков 

Петков за поземлен имот № 15953.65.7 с начин на трайно ползване  „Незастроен имот 

за жилищни нужди“ по кадастралната карта на с.Голям Поровец,ул. „Драва“ с площ 915 

кв.м. при граници на имота : имоти с № 15953.65.628; № 15953.65.134; № 15953.65.746; 

№ 15953.65.33; № 15953.65.133 и № 15953.65.132, съгласно АЧОС № 5250 /12.02.2013г. 

при годишен наем в размер на 41,17(четиридесет и един лева и седемнадесет стотинки) 

лева. 

5. Договор за наем 97 от 14.07.2017г. между община Исперих и Ислям Шефкетов 

Хюсеинов за поземлен имот № 61875.33.32 с начин на трайно ползване  „Незастроен 

имот за жилищни нужди“ по кадастралната карта на с.Райнино, ул.“Христо Ботев“  с 

площ 1 237 кв.м. при граници на имота : имоти с № 61875.33.33; № 61875.33.35; № 

61875.33.527; № 61875.33.526; № 61875.33.382 и № 61875.33.31, съгласно АЧОС № 

6430 /09.05.2017г. при годишен наем в размер на 55,70(петдесет и пет лева и седемдесет 

стотинки) лева. 

 

III. Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи Допълнителни споразумения 

към Договорите за наем .  

 

IV. Останалите клаузи по договорите да останат непроменени. 

 

V. На основание чл.52, ал.5 от ЗМСМА и Решение № 185 по Протокол № 22 от 

12.02.2021год. на Общински съвет Исперих, 30% от постъпилите приходи от  наемите 

на имотите да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в с.Райнино, 

с.Бърдоква, с.Китанчево, с.Лъвино, с.Делчево и с.Голям Поровец, община Исперих. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния Управител на област Разград в седемдневен срок от обявяването му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

Инж.БЕЛГИН ШУКРИ 

Кмет на Община Исперих 
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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: Законосъобразност на основанията в проект на решение на „Докладна записка 

за Удължаване срока на договори за наем на незастроени дворни места в населените 

места в община Исперих“ 

  

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.8, ал.1 и §78 ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС Придобиването, управлението и 

разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост, се извършват под общото 

ръководство и контрол на общинския съвет. 

Договорите за наем, сключени за срок по-кратък от 10 години и чийто срок не е 

изтекъл, по искане на наемателя могат да бъдат продължени за срок до 10 години с 

решение на общинския съвет. 

Чл.28, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредбата №27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих  

Исканията за предоставяне на имоти под наем се подават до кмета на общината 

и се придружават с данни за наименованието на юридическото лице и ЕИК, както и с 

доказателства, че кандидатите отговарят на условията посочени в специални закони и 

друга информация, когато това се изисква от нормативен акт.  

Не се предоставят под наем имоти на лица, които имат финансови задължения 

към общината, не отговарят на условията, както и на лица, които са били наематели на 

общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина през последните 5 

(пет) години.  
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Договорите за наем, сключени за срок по–кратък от 10г. и чийто срок не е 

изтекъл, по искане на наемателя могат да бъдат продължени за срок до 10г. с решение 

на общински съвет. 
  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 


