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Вх. № 

…………………… 

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ  

    ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От инж. БЕЛГИН  ШУКРИ  –  кмет на община Исперих 

 

ОТНОСНО: Годишен отчет за състоянието на общинската собственост и 

резултатите от нейното управление за 2021г. 

 

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. 

  Отчетът за 2021год. 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 2021г. 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 му. 

         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  ШУКРИ         

Кмет на община Исперих  
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                                Приложение 1 

 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ ЗА 2021г.  

 

 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 01.01.2021г. до 31.12.2021г.   

Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 

2021г. бе приета с Решение № 168 по Протокол № 21 от 28.01.2021г.  и  актуализирана 

през годината. 

 

Отчетът включва следните основни раздели: 

 

I. Състояние на общинската собственост – съставените актове за общинска 

собственост през 2021г. са общо 157  броя, като: 

- актове за публична общинска собственост - 15 броя 

- актове за частна общинска собственост – 142 броя  

Актовете за публична общинска собственост са 8 броя за имоти за спортни 

дейности; 2 броя за имоти за озеленяване; 2 броя за пасища; 2 броя за училища и 1 брой 

за кметство. 

 Актовете за частна общинска собственост са 117 броя за дворни места; 19 броя за 

земеделски имоти; 5 броя за идеални части от имоти и 1 брой за сграда.   

 

Броят на отписаните актове за общинска собственост през отчетния период са общо 

32 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 31.12.2021г. действащи са общо 

43 броя договори за наем на помещения, от които 14 броя са договори за наем на 

павилиони на Общински пазар Исперих, 14 договора за лекарски и стоматологични 

кабинети и 15 договора за  помещения в града и селата. Постъпилите приходи от наеми 

на общински помещения са в размер на 93 708,20 лева.  

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

от отдаване на тротоарни площи  са в размер на 11 432,54 лева и от отдаване на 

общински терени са в размер на 27 972,39 лева.  

Действащите през отчетната година договори са: 

- За поставяне на кафе –автомати – 8 броя 

- За временно ползване на тротоарни площи – 15 броя 

- За поставяне на преместваеми обекти – 16 броя 

- За рекламни табели – 3 броя 
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 3. Наем на общински жилища –   Към м.декември 2021г. действащите договори са 

24 броя,  като  в четири общински жилища са настанени служители от „МБАЛ-

Исперих“ ЕООД, в четири ведомствени жилища са настанени служители, в 16 

апартаменти са настанени граждани с установени жилищни нужди и две от жилищата 

са свободни. През 2021год. общината придоби ново жилище в с.Духовец след промяна 

на предназначението на закритата детска градина и този имот е включен в Годишната 

програма за продажба.  

Постъпилите годишни приходи от този вид наеми са в размер на 23 591,64 лева. 

 

4. Такси за ползване на  Общински пазар – постъпленията са в размер на 48 491.84 

лева. 

 

5. Такси от общински пазар за издаване на разрешения е в размер на 1 880.00 лева. 

 

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

и дворни места постъпленията през годината са в размер на 540 823,31 лева. 

 

 1. Отдаване под наем на дворни места - действащи през годината са общо 90 броя  

договори за наем на общо 137 броя дворни места и постъпилите приходи са в размер на 

6 524.35 лева. 

 

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

сключени 58 броя договори. Постъпилите приходи са в размер на 8 540.93 лева.    

      

        3. Отдаване под наем на пасища, мери –  През отчетната година действащи са 37 

броя договори за наем и общият размер на приходите, постъпили   през годината са в 

размер на 66 932,73 лева.   

  

 4. Отдаване под наем на общински пътища – За селскостопанската 2020/2021г. въз 

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

153/22.12.2020г. на ОбС  Исперих  през 2021г. са сключени 71 броя договори. 

Постъпилите наеми са в размер на 63 329,13 лева. 

 

5. Отдаване под наем на земеделски земи - Постъпилите наеми са в размер на 

395 496,17 лева,като действащите през 2021г. договори за наем на тези земи е както 

следва:  

- петгодишните договори с начало 2021/2022 селскостопанска година са 6 броя  за 19 

поземлени имоти. Събраният наем от тези договори е в размер на 15 652,07 лева. 

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

поземлени имоти. Събраният наем от тези договори е в размер на 49 738,18 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 192 387,10 лева. 

- петгодишните договори с начало 2018/2019 селскостопанска година са 113 броя за 312 

поземлени имоти. Събраният наем от тези договори е в размер на  65 590,63 лева. 

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

72 128,19 лева. 
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IV. Управление на общинския горски фонд – с Решение № 224 по Протокол № 

26 от 27.05.2021г. 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 няма сключен договор поради обжалване на процедурата. 

-За обект №2 се сключи договор № 205 от 26.08.2021г.  на стойност 96 460,00 лева 

без ДДС с „АЙ-ЕМ-СИ-ГРУП“ ЕООД. 

-За обект №3 се сключи договор № 206  от 26.08.2021г.  на стойност 120 440,00 

лева без ДДС с „Исперих Лес“ ООД. 

 

Общият размер на постъпленията от ползването на маркирана дървесина през 

календарната 2021год. е  226 247,56лева, разпределени по фирми и сключени договори, 

както следва: 

1. ООД „Исперих лес“ по Договор № 229/26.08.2019год. в размер на 2 052,33 лв. 

2. ООД „Исперих лес“ по Договор № 162/30.07.2020год. в размер на 33 258,24 лв. 

3. ЕООД „Де спед“ по Договор № 122/06.07.2020год. в размер на 19 735,30 лв. 

4. ООД „Исперих лес“ по Договор № 206/26.08.2021год. в размер на  63 201,69 лв. 

5. ЕООД „ АЙ-ЕМ-СИ-ГРУП“ по Договор № 205/26.08.2021год. в размер на 

108 000,00 лв.  

 

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

В изпълнение на Решения на Общински съвет  Исперих през отчетната 2021г. са 

реализирани следните разпоредителни сделки: 

  

1. Продажба на застроен поземлен имот II - 3 в квартал 95 по регулационния план 

на с.Къпиновци с начин на трайно ползване за жилищно застрояване с площ 1 122 кв.м 

с местонахождение с.Къпиновци, ул. „Лудогорие“ № 6. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 942,00 лева. 

 

2. Продажба на незастроен поземлен имот X  в квартал 52 по регулационния план 

на с.Подайва с начин на трайно ползване за жилищно застрояване с площ 524 кв.м с 

местонахождение с.Подайва, ул. „Волга“ № 24. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 960,30 лева. 

 

3. Продажба на 247/1446 идеални части от поземлен имот № 24150.501.271 по 

кадастралната карта на с.Духовец с начин на трайно ползване за ниско застрояване  с 

местонахождение с.Духовец, ул. „Н.Й.Вапцаров“ № 16. 

 Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 690,00 лева. 

    

4. Продажба на 340/1982 идеални части от УПИ II-134, квартал 11 по 

регулационния план на с.Делчево с начин на трайно ползване за жилищно застрояване  

с местонахождение с.Делчево, ул. „Ахелой“. 

 Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 985,00 лева. 

  

 5. Продажба на 74/1167 идеални части от улична регулация, придаваеми към 

УПИ II-272 в квартал 35 по регулационния план на с.Тодорово, ул.“Александър 

Стамболийски“. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 289,00 лева. 
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6. Продажба на незастроен поземлен имот VI-156 в квартал 20 по регулационния 

план на с.Средоселци, отреден за жилищно застрояване с площ 1 429 кв.м с 

местонахождение с.Средоселци, ул. „Осми март“.    

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 3 630,00 лева. 

 

 7. Продажба на застроен поземлен имот № 65650.35.502 по кадастралната карта на 

с.Свещари с начин на трайно ползване за ниско застрояване с площ 3 438 кв.м и сграда 

с местонахождение с.Свещари, ул. „Демокрация“ № 27.   

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 29 435,00 лева. 

   

8. Продажба на застроен поземлен имот VIII-322 в квартал 45 по регулационния 

план на с.Тодорово отреден за жилищно застрояване с площ 654 кв.м с 

местонахождение с.Тодорово, ул. „Васил Левски“ № 48  по регулационния план на 

селото. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 1 752,00 лева. 

  

9. Продажба на застроен поземлен имот с пл.№ 1.12 за който е образуван УПИ II-12 

в квартал 17 по регулационния план на с.Йонково отреден за жилищно застрояване с 

площ 2 718 кв.м с местонахождение с.Йонково, ул. „Байкал“ № 29 по регулационния 

план на селото . 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 10 101,00 лева. 

 

10.  Продажба на 125/912 идеални части от улична регулация, придаваеми към 

УПИ I-381 в квартал 45 по регулационния план на с.Подайва, ул.“Гео Милев“ № 11. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 467,60 лева. 

 

11.  Продажба на застроен урегулиран поземлен имот XII-2274 в квартал 18 

отреден за жилищно застрояване с площ 702 кв.м. по регулационния план на 

гр.Исперих с адрес гр.Исперих, ул.„Бистрица“ № 1. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 5 830,00 лева. 

 

12. Продажба на незастроен поземлен имот № 46913.120.8 с начин на трайно 

ползване  за ниско застрояване с площ 854 кв.м. по кадастралната карта на с.Малък 

Поровец с местонахождение на имота с.Малък Поровец, ул. „Васил Левски“. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 672,00 лева. 

 

13. Продажба на незастроен поземлен имот № 46913.120.397 с начин на трайно 

ползване  за ниско застрояване с площ 852 кв.м. по кадастралната карта на с.Малък 

Поровец с местонахождение на имота с.Малък Поровец, ул. „Осогово“. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 786,00 лева. 

 

14. Продажба на незастроен поземлен имот № 46913.120.398 с начин на трайно 

ползване  за ниско застрояване с площ 922 кв.м. по кадастралната карта на с.Малък 

Поровец с местонахождение на имота с.Малък Поровец, ул. „Осогово“. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 797,00 лева. 

 

15. Продажба на незастроен поземлен имот IX-общински в квартал 72 с начин на 

трайно ползване  дворно място с площ 1003 кв.м. по регулационния план на с.Подайва 
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с местонахождение на имота с.Подайва, ул. „Дунав“ № 46А.. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 3 752,20 лева. 

 

16.Продажба на незастроен поземлен имот № 03472.40.165 с начин на трайно 

ползване  незастроен имот за жилищни нужди с площ 897 кв.м. по кадастралната 

карта на с.Белинци с местонахождение на имота с.Белинци, ул. „Битоля“. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 533,00 лева. 

 

17.Продажба на 1408/16934 идеални части от УПИ XII в квартал 73 отреден за 

стопански двор по  плана на с.Лудогорци – стопански двор. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 3 372,00 лева. 

 

18.  Продажба на застроен урегулиран поземлен имот XIX-254 в квартал 65 с начин 

на трайно ползване дворно място с площ 580 кв.м. по регулационния план на 

гр.Исперих с адрес гр.Исперих, ул.„Арда“ № 6. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 4 554,00 лева. 

 

19.  Продажба на застроен урегулиран поземлен имот X - 320 в квартал 45 отреден  

за жилищно застрояване с площ 1 735 кв.м. по регулационния план на с.Тодорово с 

адрес с.Тодорово, ул.„Тунджа“ № 4. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 4 784,00 лева. 

 

 

19.  Продажба на застроен поземлен имот №15953.65.515 с начин на трайно 

ползване ниско застрояване с площ 979 кв.м. по кадастралната карта на с.Голям 

Поровец с адрес с.Голям Поровец, ул.„Вежен“ № 27. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 2 662,00 лева. 

 

20. Продажба на незастроен поземлен имот №65650.35.125 с начин на трайно 

ползване незастроен имот за жилищнш нужди с площ 3 296 кв.м. по кадастралната 

карта на с.Свещари с адрес с.Свещари, ул.„Ивайло“ . 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 9 097,00 лева. 

 

21. Продажба на УПИ  XIII-79 и УПИ XV-2853 в квартал 35 с начин на трайно за 

жилищно застрояване с обща площ 1 354 кв.м. по регулационния план на гр.Исперих с 

адрес гр.Исперих, ул.„Панайот Банков“ . 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 11 272,00 лева. 

 

22. Продажба на трансформаторен пост в парцел Х, квартал 75 по плана на 

стопански двор с.Лудогорци с площ 52 кв.м. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 6 900,00 лева. 

 

23. Продажба на застроен поземлен имот XVI-402, квартал 11 с начин на трайно 

ползване за жилищно застрояване с площ 919 кв.м. по регулационния план на 

с.Тодорово, с адрес с.Тодорово, ул.„Люлин“ № 8. 

Стойността на разпоредителната сделка е в размер на 3 380,00 лева. 

 

 Общият размер на приходите от продажби на общински активи през 

отчетната година е в размер на  118 643,10 лева. 
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 VI. 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 2021год. е както следва: 

 

- Наеми и такси в размер на  207 076,61 лева 

 

- Приходи от продажби на активи в размер на  118 643,10 лева. 

- Приходи от продажба на дървесина в размер на 226 247,56  лева. 

- Наеми от земи в размер на 540 823,31 лева.  

- Наем от концесии в размер на 2 760 лева. 

 

Общ размер на приходите - 1 095 550,58 лева.  
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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: Докладна записка за приемане на Годишен отчет за състоянието на 

общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021г. 

 

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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