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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  
 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Айджан Бейтула – Заместник кмет на Община Исперих 

 

 

 

Относно: Отдаване под наем чрез пряко договаряне за срок от 10 години на 

помещения – публична общинска собственост, находящи се в гр. Исперих, ул. „Алеко 

Константинов”, община Исперих, област Разград по реда на Закона за физическото 

възпитание и спорта 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

В деловодството на Община Исперих е постъпило заявление с искане за 

ползване на част от сграда, находяща се в гр. Исперих, ул. „Алеко Константинов” от 

Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по тенис на маса Исперих” за 

организиране и провеждане на спортни мероприятия и тренировки за деца и възрастни 

по тенис на маса. Сградният фонд изисква сериозни средства за ремонт, възстановяване 

и създаване на добри условия за извършване на спортна дейност, което е предпоставка 

помещенията да бъдат отдадени безвъзмездно за по-дълъг период от време. 

Кандидатът е лицензирана спортна организация - юридическо лице с 

нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност. Представена е 

инвестиционна програма за възстановяване на зала с площ 115 кв.м. и санитарни 

помещения с площ 34,70 кв.м. на обща стойност 15 133,08 лева. 

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Исперих да вземе 

следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от  Закона за 

общинската собственост, чл.21, ал.1 от Наредба № 27 на ОбС – Исперих, чл.50а, ал.1 и 

ал.2 от ЗФВС, чл.77 от ППЗФВС и изразен интерес от сдружение с нестопанска цел за 

ползване на имота, развиване и популяризиране на спортни дейности в община 

Исперих  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

І. Дава съгласие за отдаване под наем чрез пряко договаряне за срок от 10 

години на помещения от масивна стоманобетонна едноетажна сграда № 4 с начин на 

трайно ползване Сграда за образование, включващи зала с площ 115 кв.м. и санитарни 

помещения с площ 34,70 кв.м. с обща застроена площ 743 кв.м с Акт за публична 

общинска собственост № 89/ 20.03.2002год. с адрес гр. Исперих, ул. „Алеко 

Константинов“ на Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по тенис на маса 

Исперих”, ЕИК 177181240 с председател  Дамян  Василев  Милев.  

  

ІІ. 1. Възлага  на  Кмета на Община Исперих да сключи договор за наем със 

Сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по тенис на маса Исперих”, ЕИК 

177181240 с председател  Дамян  Василев  Милев със седалище и адрес на управление: 

град Исперих, улица „Хан Аспарух“ № 4, вх. Б, ет.1, ап.18. 

2. В договора да се включи задължителна клауза за извършване на инвестиции за 

възстановяване на наетите помещения - зала с площ 115 кв.м. и санитарни помещения с 

площ 34,70 кв.м.  на стойност не по-малко от 15 133,08 лева с ДДС, като наемателят се 

освобождава от плащане на наемната цена за срока на договора. 

 

ІІІ. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

Приложения: 

1. Заявление вх. № ОС-356/ 13.09.2017г.; 

2. Акт за публична общинска собственост № 89/ 20.03.2002г.; 

3. Инвестиционна програма; 

4. Удостоверение от БФТМ. 

 

 

 

 

Вносител: 

Айджан Бейтула 
Заместник кмет на Община Исперих 


