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ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От инж.БЕЛГИН ШУКРИ – Кмет на Община Исперих
ОТНОСНО: Обявяване на УПИ XIII-208 в квартал 62, ведно с построената в
имота едноетажна нежилищна сграда с начин на трайно ползване „Център за
настаняване от семеен тип“ по регулационния план на гр.Исперих за публична
общинска собственост.
Уважаеми господин Председател,
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Община Исперих е собственик на урегулиран поземлен имот ХIII-208, квартал
62 по регулационния план на гр.Исперих отреден за обществено застрояване, за който
имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 4916 от 06.10.2011 год. След
реализиран инвестиционен проект в имота е построена едноетажна нежилищна сграда
със застроена площ 667,35 кв.м, която се ползва за „Център за настаняване от семеен
тип“. За сградата е съставен Акт за частна общинска собственост № 6243 от
15.07.2016год.
Имотът и построената в него сграда след въвеждането им в експлоатация са
придобили предназначението по чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост, а
именно „Имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от
местно значение“ и съгласно разпоредбата на чл.6, ал.2 от Закона за общинската
собственост може да се обявят за публична общинска собственост.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да обсъди и приеме
следните:
РЕШЕНИЯ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и ал.3 от Закона за
общинската собственост, и чл.5, ал. 2 от Наредба №27 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ
РЕШИ:
I.Обявява за публична общинска собственост УПИ XIII - 208 (римско тринадесет
тире двеста и осем), квартал 62 (шестдесет и две), отреден за Обществено застрояване с
площ 2,182 (две цяло сто осемдесет и два) дка, ведно с построената в имота едноетажна
нежилищна сграда със застроена площ 667,35 (шестстотин шестдесет и седем цяло
тридесет и пет) кв.м и таванско помещение с площ 190 (сто и деветдесет) кв.м с начин
на трайно ползване „Център за настаняване от семеен тип“ с местонахождение
гр.Исперих, ул. „Алеко Константинов“ № 26а при граници и съседи на имота: УПИ LX,

УПИ XII; УПИ XVI, УПИ XIV и УПИ LII ,кв.31 по регулационния план на гр.Исперих ,
одобрен със Заповед № 25 от 29.01.2001г. на Кмета на община Исперих.
II.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за
правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
III.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящето Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Приложения:
1. Актове за частна общинска собственост - 2 броя
2. Скица – 1 брой
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От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт
Относно: Обявяване на УПИ XIII-208 в квартал 62, ведно с построената в имота
едноетажна нежилищна сграда с начин на трайно ползване „Център за настаняване от
семеен тип“ по регулационния план на гр. Исперих за публична общинска собственост
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.6, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост За публична общинска
собственост се обявяват имотите и вещите - частна общинска собственост, които са
придобили предназначението по чл. 3, ал. 2.
Решенията на общинския съвет по ал. 1 се приемат с мнозинство от две трети от
общия брой на съветниците, а по ал. 2-с повече от половината от общия им брой.
Чл.5, ал.2 от Наредба №27 на ОбС-Исперих За публична общинска
собственост се обявяват имотите и вещите – частна общинска собственост, които са
придобили предназначението по чл.4, ал.2.
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

