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Вх. №   
 .................  

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ       

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От БЕЙСИМ РУФАД –  Кмет на Община Исперих 

   
ОТНОСНО: Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на ½ част от 

метална сглобяема барака, находяща в гр.Исперих, ул. „Пирин“ № 1А, 

община Исперих, област Разград. 

 
Уважаеми господин председател, 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 В счетоводната система на Община Исперих в отчетна група „Бюджет“ по 

счетоводна сметка 2039 „Други сгради“ под № 14 е заведен обект „Павилион –

фризьорски салон, находящ се в гр.Исперих, ул. „Пирин“ №1А. За сградата не е 

съставен Акт за общинска собственост защото съгласно чл.56, ал.2 от Закона за 

общинската собственост „За временните постройки, улиците, площадите, общинските 

пътища и други линейни обекти на техническата инфраструктура не се съставят 

актове за общинска собственост“. Металната сглобяема барака  е с обща застроена 

площ от 120,00кв.м, като общината е собственик на ½ част от нея, а другата ½ част е 

собственост на Пламен Пенчев Йовчев – управител на „Агротрейд 63“ ЕООД с договор 

за покупко-продажба от 08.09.1999год. 

 С молба с вх. № ОС-450/20.07.2016год. лицето Пламен Пенчев желае да закупи 

общинските части от обект – метална сглобяема барака с мотиви, че помещението се 

нуждае от основен ремонт и не желае да инвестира в обект, на който е само наемател. 

Продажбата на 1/2част от Павилион, находящ се в гр.Исперих, ул. „Пирин“ № 1А 

със застроена площ  60 кв.м е включена в Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017год.   

Прекратяването на съсобственост се извършва след Решение на Общински 

съвет,   за което предлагам Общински съвет –Исперих да вземе следните  
 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 Съгласно проявения интерес, изразено в заявление до кмета на Община Исперих 

за закупуване на ½ част от метална сглобяема барака, находяща се в гр.Исперих, ул. 

„Пирин“ № 1А, община Исперих, област Разград от съсобственика на обекта, с цел -  

прекратяване на съсобственост, създаване на условия за по-добро стопанисване на 

имота  и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2  от Закона за 

общинската собственост; чл.45, ал.1, т.2 от Наредба № 27 на Общински съвет  Исперих  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      І.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху метална сглобяема барака 

между община Исперих и Пламен Пенчев Йовчев – управител на „Агротрейд-63“ 

ЕООД, с адрес гр.Разград, ул. „Грънчарска“ № 24,вх. 5, ап. 13,  община Разград , област 

Разград чрез продажба на частта на община Исперих, а именно ½ част от метална 

сглобяема барака, построена в  парцел  IV-698 (римско четири тире шестстотин 

деветдесет и осем)  в квартал 122 (сто двадесет и две) с обща площ на имота 220,00 

(двеста и двадесет) кв.м  отреден за Обществено застрояване с местонахождение 

гр.Исперих, ул. „Пирин“ №1А, община Исперих по регулационния план  на града, 

одобрен  със Заповед № 105/30.06.1998год. на Кмета на община Исперих при граници 

на имота: север- УПИ I;  запад  - улица;  юг- улица „Пирин“ и изток – УПИ V. Обектът 

е заведен в счетоводните активи на община Исперих по счетоводна сметка 2039 „Други 

сгради“ под № 14.   

  Продажбата да се извърши на съсобственика на металната барака  Пламен 

Пенчев Йовчев – управител на „Агротрейд-63“ ЕООД,притежаващ  останалата ½ част 

от обекта, съгласно Договор за покупко-продажба от 08.09.1999год.  

              ІІ. Продажбата да се извърши при данъчна оценка в размер на 8 445,40 (осем 

хиляди четиристотин четиридесет и пет лева и четиридесет стотинки) лева, 

съгласно удостоверение № 6702001853/25.07.2017 г. издадено от отдел «Местни данъци 

и такси» при община Исперих. 

Пазарната оценка, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  

06.07.2017 г. е в размер на 5 924,00 (пет хиляди деветстотин двадесет и четири ) 

лева. 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

       ІІІ. Възлага на кмета на община Исперих  да извърши всички действия за 

правилното   и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС – Исперих  

 

ІV. 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 - Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

Приложения: 

1. Акт  за частна общинска собственост  - 1 брой. 

2. Скица – 1 брой. 

3. Данъчна оценка  - 1 брой. 

4. Пазарна оценка - 1 брой. 

5. Договор за покупко - продажба - 1 брой. 

 

 
ВНОСИТЕЛ: 

  Бейсим Руфад 

 Кмет на Община Исперих  
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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                                      

 

ДО 

Г-Н БЕЙСИМ РУФАД 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

Относно: Законосъобразност на основанията в проект на решение на „Докладна записка 

за Прекратяване  на съсобственост чрез продажба на ½ част от метална сглобяема 

барака, находяща в гр.Исперих, ул. „Пирин“ № 1А, община Исперих, област Разград. 

  

 

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.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост Прекратяването на 

съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически лица или 

юридически лица се извършва след решение на общинския съвет по ред, определен с 

наредбата по чл. 8, ал. 2, и чрез продажба на частта на общината.  

 

Чл.45, ал.1, т.2 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Исперих  
 Прекратяването на съсобственост върху имоти между общината, държавата, 

физически лица или юридически лица се извършва след решение на Общински съвет по 

предложение на кмета на общината след съгласуване със съсобствениците или по 

предложение на съсобствениците до кмета на общината чрез продажба на частта на 

общината.  

 

  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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