
Изх. №   

 ....................  

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ       

     

                       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От БЕЙСИМ РУФАД -  Кмет на Община Исперих 

 

ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на 

Джамийско Мюсюлманско настоятелство с.Китанчево със земеделски имот – частна 

общинска собственост, находящи се в с.Китанчево, община Исперих   

 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми госпожи  и господа общински съветници, 

 

През 2013год. в общинската администрация е постъпило уведомление от кмета 

на с.Китанчево с информация за изчерпване на свободните места в гробищен парк 

с.Китанчево. Същата година е постъпило и заявление от председателя на Джамийско 

мюсюлманско настоятелство с.Китанчево г-н Хасан Али за съгласие част от техен 

поземлен имот № 37010.57.6, който е съседен на гробищния парк да бъде заменен с 

равностоен имот № 37010.32.6 – общинска собственост. 

 С писмо вх.№ОС-202/09.05.2017год. председателят на Джамийско 

настоятелство с.Китанчево отново изразява искане за извършване на замяна с цел 

разширяване на гробищния парк в селото. За поземлен имот № 37010.57.6 – 

собственост на Джамийско мюсюлманско настоятелство е изработена скица – проект за 

разделяне на имота на две, като предмет на замяната да бъде новообразувания имот № 

37010.57.9 с площ 11 500 кв.м 

Предложението ни е да се замени поземлен имот № 37010.57.9 по кадастралната 

карта на с.Китанчево с площ 11 500кв.м с начин на трайно ползване Нива собственост 

на Джамийско мюсюлманско настоятелство с.Китанчево с имот  – частна общинска 

собственост № 37010.32.6 с площ 11 530 кв.м с начин на трайно ползване Нива с АОС 

№ 3075/12.12.2012г. 

 Общинска служба „Земеделие“ гр.Исперих е издало мотивирано предложение с 

изх. № РД-06-ИС-201(1) от 18.10.2017г., че така описаните поземлени имоти са 

подходящи за замяна с цел разширява на гробищния парк в с.Китанчево. 

Пазарната оценка на поземлен имот №37010.57.9 собственост на Джамийско 

мюсюлманско настоятелство с.Китанчево  е в размер на 7 475, 00лева, съгласно оценка 

на независим оценител от 16.10.2017год. 

 Пазарната оценка на поземлен имот №37010.32.6 – общинска собственост е в 

размер на 7 495,00 лева съгласно оценка от независим оценител от 16.10. 2017г.  

Предвид горе изложеното предлагам, Общински съвет  - Исперих да вземе 

следните 

                                                  РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА,  чл.40, ал.2, т.3 и ал.3 от  Закона 

за общинската собственост, чл.24г, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи, чл.36, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и чл.26 от Наредба №28 за 



управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд на 

Община Исперих и с цел разширява на съществуващ гробищен парк в с.Китанчево, 

община Исперих 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се извърши замяна между следните поземлени имоти, както 

следва:  

 1.  Поземлен имот № 37010.57.9 (тридесет и седем хиляди и десет точка петдесет 

и седем точка девет) с начин на трайно ползване Нива, начин на трайно предназначение 

Земеделска с площ 11 500  (единадесет хиляди и петстотин )кв.м, категория на земята 

Трета, с местонахождение с.Китанчево,местност „Саръ чалъ“ при съседи: имоти №, № 

37010.57.7; 37010.57.10; 37010.57.2; 37010.57.1; 37010.56.5; 37010.56.4 собственост на 

Джамийско мюсюлманско настоятелство с Решение №01КИТ от 25.10.1999год.   

 Пазарната оценка е в размер на 7 475,00 (седем хиляди четиристотин седемдесет 

и пет ) лева, съгласно оценка на независим лицензиран оценител от 16.10..2017г. 

 Данъчната оценка на имот № 37010.57.6 е в размер на 4 113,70 (четири хиляди 

сто и тринадесет лева и седемдесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение 

№6702002461/04.10.2017г.    издадено от отдел МДТ при община Исперих    с 

2.  Поземлен имот № 37010.32.6 (тридесет и седем хиляди и десет точка тридесет 

и две точка шест) с начин на трайно ползване Нива, с начин на трайно предназначение 

Земеделска с площ 11 530,00  (единадесет хиляди петстотин и тридесет)кв.м, категория 

на земята Трета, с местонахождение с.Китанчево,местност „Край селото“ при съседи: 

имоти с №,№37010.32.8; 37010.32.7; 37010.32.13; 37010.32.5; 37010.32.3 и 37010.32.9  с 

Акт за частна общинска собственост № 3075 от 12.12.2012год. 

 Пазарната оценка е в размер 7 495,00 (седем хиляди четиристотин деветдесет и 

пет ) лева, съгласно оценка на независим лицензиран оценител от 16.10.2017г. 

 Данъчната оценка на имота е в размер на 1 949,70 (хиляда деветстотин 

четиридесет и девет и седемдесет) лева, съгласно Удостоверение № 6702002460 от 

04.10.2017г. издадено от отдел МДТ при община Исперих. 

  

II. Разликата в пазарната цена на поземлените имоти, предмет на замяната в 

размер на 20,00(двадесет) лева е недължима и остава в полза на Джамийско 

мюсюлманско настоятелство с. Китанчево. 

III.Възлага  на  кмета на Община Исперих да извърши  всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

  

   Настоящото 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. 

  

 

ВНОСИТЕЛ: 

Бейсим Руфад           

Кмет на Община Исперих 

 



 

 

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: Докладна записка за извършване на замяна на земеделски имот – 

собственост на Джамийско мюсюлманско настоятелство с.Китанчево със земеделски 

имот  – общинска собственост, находящи се в с. Китанчево, 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.40, ал.2, т.3 и ал.3 от Закона за общинската собственост Освен в случаите, 

посочени в този закон, замяна на имот - частна общинска собственост, на право на 

строеж върху имот - частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината 

право на строеж, с имот или с право на строеж върху имот - собственост на други лица, 

може да се извършва в други случаи - при условия и по ред, определени в закон. 

В случаите по ал. 2 кметът на общината отправя писмено предложение за замяна 

до заинтересованите собственици или съсобственици на имоти. Предложение за замяна 

до кмета на общината могат да правят и заинтересованите собственици или 

съсобственици на имоти по ал. 2. В предложението се посочват предлаганите за замяна 

имоти или вещни права. При постигане на съгласие кметът на общината внася 

предложението за замяна в общинския съвет. 

Чл.24г, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

Замяната на земеделски земи от общинския поземлен фонд със земеделски земи на 

граждани, юридически лица и държавата се извършва с решение на общинския съвет 

при условията и по реда на този закон и на Закона за общинската собственост след 

представяне на мотивирано становище на общинската служба по земеделие. 

Чл.36, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на  Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи Замяна на земеделски земи - частна държавна или 

частна общинска собственост, със земеделски земи - собственост на граждани и 

юридически лица, се допуска в случаите, предвидени със закон при парична 

равностойност, определена по наредбата по чл. 36, ал. 2 ЗСПЗЗ. 

Замяната по ал. 1 със земи от общинския поземлен фонд се извършва по решение 

на общинския съвет въз основа на мотивирано предложение на общинската служба по 

земеделие. 

 

Чл.26 от Наредба №28 за управление, ползване и разпореждане със земите 
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от Общинския поземлен фонд Община Исперих Замяна на земеделски земи от ОПФ – 

частна общинска собственост със земеделски земи на граждани, юридически лица и 

държавата се извършва при условията и по реда на ЗСПЗЗ, правилника по прилагането му и 

ЗОС.  
  

 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 
 

 

 


