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Вх. №  ……………………….  

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ       

 

         

         ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От инж. Белгин Фикри  Шукри - Кмет на Община Исперих 
  

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на помещение от II етаж 

от недвижим имот-частна общинска собственост, находящо се в гр. Исперих, ул. 

«Васил Левски» №70, община Исперих  

 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми госпожи  и господа общински съветници, 

 
С писмо от 27.08.2021год. Национален осигурителен институт – Териториално 

поделение - Разград уведомява Община Исперих, че имат нужда от помещение, което е 

годно за съхранение на архивни документи и което отговаря на изискванията за 

пожарна безопасност. Тази необходимост възниква след като Областният управител на 

област Разград с едномесечно предизвестие прекратява договора за безвъзмездно 

управление сключен между тях. Областна администрация – Разград и ТП на НОИ-

Разград постигат споразумение териториалното поделение да ползва две от общо 

шестте броя помещения от недвижим имот находящ се в гр. Исперих, ул. «Дунав» №2 

за обслужване на граждани във връзка с осъществяваните дейности по пенсии и 

краткосрочни плащания. Така остава нерешен въпросът със съхранението на 

находящата се в сградата архивна документация. Количеството архивирани документи 

е голямо по обем и няма възможност да бъдат преместени в административната сграда 

в Разград поради липса на достатъчно свободно пространство.  

С писмо изх.№ К-3679/1/ от 03.09.2021год. Община Исперих уведоми 

Национален осигурителен институт – Териториално поделение - Разград за възможност 

да им се предостави помещение от II етаж от административна сграда с адрес гр. 

Исперих, ул. „Васил Левски“ №70, УПИ VII, квартал 29 по регулационния план на град 

Исперих.   

 

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет Исперих да обсъди и 

приеме следното 

                                                   

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8, ал.2 от ЗМСМА,  чл.12, ал.3 и чл.39, ал.2, ал.3, ал.5 

и ал.6 от ЗОС и чл.56, ал.2 и ал.4 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Исперих 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Предоставя за безвъзмездно управление на Национален осигурителен институт 

– Териториално поделение – Разград с адрес град Разград, ул. «Бели Лом» №40  за срок 

от пет години на помещение – стая №21 (двадесет и първа) с площ 18 (осемнадесет) 

кв.м, находящо се на втори етаж от масивна двуетажна сграда с начин на трайно 

предназначение за общинска администрация в УПИ VII (римско седем), квартал 29 

(двадесет и девет) по регулационния план на град Исперих с адрес гр. Исперих, ул. 

„Васил Левски“ №70, съгласно Акт за частна общинска собственост №92/19.03.2002г. 

 

Помещението да се ползва за архив от Национален осигурителен институт – 

Териториално поделение – Разград, филиал гр.Исперих. 

 

II. Упълномощава Кмета на община Исперих да сключи договор за безвъзмездно 

управление.         

 

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

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

           

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

му пред Административен съд- Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

Приложения: 

1. Писмо вх.№К-3679/27.08.2021г. от Директора на ТП на НОИ; 

2. Акт за частна общинска собственост №92/19.03.2002г  

  

 

 

 

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 ИНЖ. БЕЛГИН  ШУКРИ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на помещение от II етаж 

от недвижим имот-частна общинска собственост, находящо се в гр. Исперих, ул. 

«Васил Левски» №70, 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.12, ал.3, чл.39, ал.2, ал.3, ал.5 и ал.6 от Закона за общинската собственост 

Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на 

органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна 

издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически 

лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури. 

Срокът на правото на ползване се определя от общинския съвет и не може да 

бъде по-дълъг от 10 години, освен когато в закон е предвидено друго. 

В случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на ползване, са 

определени със закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския 

съвет, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. 

Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване, са 

определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския 

съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, по 

ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.  

Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на 

общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.                

Чл.56, ал.2 и ал.4 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Исперих 
  Срокът на правото на ползване се определя от Общинския съвет и не може да 

бъде по - дълъг от 10 години, освен ако в закон е предвидено друго. 

  Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване са 

определени със закон, то се учредява без публичен търг или публично оповестен 

конкурс след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината 

от общия брой на съветниците.  

 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. 
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Изготвил: 

Гюлнур Мехмед 

Юрисконсулт 


