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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ       

      

   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

                 От БЕЙСИМ РУФАД  РАСИМ – Кмет на Община Исперих 

 

ОТНОСНО: Промяна предназначението на 12 броя поземлени имоти в 

с.Подайва от земеделски земи в горски територии. 

 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми госпожи  и господа общински съветници, 

 

Община Исперих е собственик на 12 броя поземлени имоти на основание чл.19 

от ЗСПЗЗ и Протоколно решение № 12/29.07.2008год. на комисия, определена със 

Заповед № 17/16.06.2008г. на Областна Дирекция „Земеделие“ – Разград. Начинът на 

трайно ползване на поземлените имоти е Гора в земеделски земи и като такива не могат 

да се стопанисват като земеделски земи. Същите през годините са се самозалесили, 

като част от тях са включени в Горскостопанския план на с.Подайва от 2013год.  

 Инвестиционното намерение на Община Исперих е на основание чл. 81 от 

Закона за горите на поземлени имоти №000019, №000128, №000129, № 000145, 

№000186, № 000064, №000078, №000087, № 000085, № 000160, №000179 и № 000075 с 

местонахождение с.Подайва, община Исперих да се промени предназначението им от 

земеделски земи в горски територии безвъзмездно със заповед на Министъра на 

земеделието, храните и горите, по предложение на изпълнителния директор на 

Изпълнителната агенция по горите. Един от изискуемите документи, който трябва да се 

приложи към преписката е Решение на Общински съвет Исперих за изразяване на 

съгласие за промяна на предназначението. 

  Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да вземе 

следните: 

 

        РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи, чл.5 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.28 

от Наредба №28 за  управление, ползване и разпореждане със земите от общинския 

поземлен фонд на община Исперих   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

I.Дава съгласие да се промени начина на предназначение на следните имоти по 

земеразделителния план  на с.Подайва, община Исперих от земеделски земи в горски 

територии, както следва: 



1. Поземлен имот № 000128 с начин на трайно ползване гора в земеделски земи с 

площ 99,822 дка, категория пета, с местонахождение местност „Акташ“ при граници на 

имота: имоти с № 000510; 000129; 000511; 026023; 026048; 026049; 026054 и 026050 с 

Акт за частна общинска собственост № 6567 от 12.02.2018год. 

2. Поземлен имот № 000129 с начин на трайно ползване гора в земеделски земи с 

площ 23,759 дка, категория пета, с местонахождение местност „Акташ“ при граници на 

имота: имоти с № 000128 и 000511 с Акт за частна общинска собственост № 6568 от 

12.02.2018год. 

3. Поземлен имот № 000145 с начин на трайно ползване гора в земеделски земи с 

площ 38,055 дка, категория шеста, с местонахождение местност „Джибер юртлу“ при 

граници на имота: имоти с № 066071; 066070; 066025; 066034; 000514; 066040; 066039; 

000136; 000512; 027016; 027017; 027018; 000167; 066001; 066002; 066003; 066060; 

066004; 066063 и 066006 с Акт за частна общинска собственост № 6571 от 

12.02.2018год. 

4. Поземлен имот № 000160 с начин на трайно ползване гора в земеделски земи с 

площ 5,297 дка, категория шеста, с местонахождение местност „Джибер юртлу“ при 

граници на имота: имоти с № 000520; 000175; 000168; 033003 и 033004 с Акт за частна 

общинска собственост № 6718 от 11.06.2018год. 

5. Поземлен имот № 000179 с начин на трайно ползване гора в земеделски земи с 

площ 14,031 дка, категория девета, с местонахождение местност „Джибер юртлу“ при 

граници на имота: имоти с № 000536; 000537; 070073 и 070074 с Акт за частна 

общинска собственост № 6719 от 11.06.2018год. 

6. Поземлен имот № 000186 с начин на трайно ползване гора в земеделски земи с 

площ 6,707 дка, категория трета, с местонахождение местност „Джибер юртлу“ при 

граници на имота: имоти с № 081036 и 081186 с Акт за частна общинска собственост № 

6720 от 11.06.2018год. 

7. Поземлен имот № 000019 с начин на трайно ползване гора в земеделски земи с 

площ 122,180 дка, категория девета, с местонахождение местност „Джибер юртлу“ при 

граници на имота: имоти с № 000020; 023001; 023002; 000508; 024036; 024001; 000022; 

025001 и 000126 с Акт за частна общинска собственост № 6721 от 11.06.2018год. 

8. Поземлен имот № 000064 с начин на трайно ползване гора в земеделски земи с 

площ 4,429 дка, категория шеста, с местонахождение местност „Джибер юртлу“ при 

граници на имота: имот с № 000500 с Акт за частна общинска собственост № 6722 от 

11.06.2018год. 

9. Поземлен имот № 000075 с начин на трайно ползване гора в земеделски земи с 

площ 1,754 дка, категория пета, с местонахождение местност „Джибер юртлу“ при 

граници на имота: имот с № 000076; 048006 и 000070 с Акт за частна общинска 

собственост № 6723 от 11.06.2018год. 

10. Поземлен имот № 000078 с начин на трайно ползване гора в земеделски земи с 

площ 3,932 дка, категория трета, с местонахождение местност „Джибер юртлу“ при 

граници на имота: имот с № 000104; 000084 и 000097 с Акт за частна общинска 

собственост № 6724 от 11.06.2018год. 

11. Поземлен имот № 000085 с начин на трайно ползване гора в земеделски земи с 

площ 4,405 дка, категория пета, с местонахождение местност „Джибер юртлу“ при 

граници на имота: имот с № 00090 с Акт за частна общинска собственост № 6725 от 

11.06.2018год. 

12. Поземлен имот № 000087 с начин на трайно ползване гора в земеделски земи с 

площ 13,323 дка, категория пета, с местонахождение местност „Джибер юртлу“ при 

граници на имота: имот с № 000086; 001048 и 050001 с Акт за частна общинска 

собственост № 6726 от 11.06.2018год. 



Обща площ на имотите: 337,694 дка 

 

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. 

 

Приложение: 1.Актове за общинска собственост – 12 броя 

  2.Становище от РИОСВ – Русе – 1 брой 

  3.Информация от лицензиран лесовъд – 1 брой 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

Бейсим Руфад 

Кмет на Община Исперих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х                                      

 

 

 

ДО 

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

 

Относно: Докладна записка за промяна предназначението на 12 броя поземлени 

имоти в с. Подайва, общ. Исперих от земеделски земи в горски територии 

 

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.4, ал.1 от ЗСПЗЗ Собственикът свободно избира начина на ползване на 

земеделските земи според тяхното предназначение. При ползване на земята той е 

длъжен да не уврежда почвата и да спазва санитарно-хигиенните, противопожарните и 

екологичните норми. 

  Чл.5 от ЗОЗЗ Собственикът свободно избира начина на ползване на 

земеделската земя, ако с това не променя нейното предназначение и не нанася вреди на 

собствената земя, земите на другите собственици или на качеството на повърхностните 

и подпочвените води.  

 Чл.28 от Наредба №28 на ОбС-Исперих Промяна предназначението на 

земеделски земи от ОПФ се извършва в случаите, при условията и по реда на ЗСПЗЗ, 

правилника по прилагането му и ЗОЗЗ и правилника по прилагането му. 

  

 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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