
Вх. №   

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

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ       

          

         ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Бейсим Руфад Расим - Кмет на Община Исперих 
  
ОТНОСНО: Отстъпване право на строеж за построяване на едноетажни 

обществено-обслужващи сгради в УПИ І-2859, квартал 82 и в УПИ V-2857, 

квартал 131 по плана на гр.Исперих, община Исперих, област Разград. 

  

Уважаеми господин Председател, 

 Уважаеми госпожи  и господа общински съветници, 
  

Община Исперих има инвестиционни намерения за изграждане на нежилищни 

сгради в гр.Исперих, ул. „Христо Ясенов“ и ул. „Бачо Киро“. Съгласно регулационния 

план на гр.Исперих, направените изменения и одобрените планове за застрояване в   

парцел I-2859, квартал 82 отреден за обществено застрояване е предвидено място за 

застрояване с площ 100 кв.м, а в парцел V-2857, квартал 131 отреден за обществено 

застрояване е предвидено място за застрояване с площ 90 кв.м.   

Имотите, върху които ще се отстъпи право на строеж  са включени в Годишната 

програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2018г. в раздел 

„Описание на имотите, върху които общината има намерение да учреди вещни права“.    

  Предвид гореизложеното,   предлагам Общински съвет  Исперих да вземе 

следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

Съгласно проявения интерес, с цел   създаване на  условия за ново строителство   

и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37, ал.1 от Закона за общинската 

собственост и чл.47, ал.1 от Наредба №27 за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество при Община Исперих   
  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отстъпване право на строеж 

върху имоти– частна общинска собственост,както следва: 

1.В УПИ І-2859 (римско едно тире две хиляди осемстотин петдесет и девет), 

квартал 82 (осемдесет и две) с площ на имота 1 155 (хиляда сто петдесет и пет) кв.м 

по плана на гр.Исперих, одобрена със Заповед № 25/29.01.2001г. на Кмета на община 

Исперих и изменен с ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение №510/26.04.2018г. на ОбС 

Исперих, с местонахождение гр.Исперих, ул. „Христо Ясенов” №2 съгласно АОС № 

6750/09.07.2018г., вписан в Агенцията по вписванията на 16.07.2018г. вх. рег. № 

1956,том 6, № 147, при граници и съседи на имота: север – ул.”Христо Ясенов”; изток- 

УПИ ІІ, кв.82; юг –– улица и запад –ул. „Лудогорие“   

за построяване на  масивна едноетажна нежилищна сграда с площ на ОПС- 100,00   

(сто)кв.м при начална тръжна цена в размер на 25 000,00 (двадесет и пет хиляди) лева. 



 Данъчната оценка на ОПС,съгласно удостоверение № 6702001182 от 

18.07.2018год.,  издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община Исперих е в 

размер на 2 315,30 (две хиляди триста и петнадесет лева и тридесет стотинки)лева. 

Пазарната оценка на ОПС, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от 11.07.2018г. е в размер на  4 035,00(четири хиляди тридесет и пет) лева. 

   

2.В УПИ V-2857 (римско пет тире две хиляди осемстотин петдесет и седем), 

квартал 131 (сто тридесет и едно) с площ на имота 224 (двеста двадесет и четири) 

кв.м по плана на гр.Исперих,одобрена със Заповед № 25/29.01.2001г. на Кмета на 

община Исперих и изменен с ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение №511/26.04.2018г. на ОбС 

Исперих, с местонахождение гр.Исперих, ул. „Бачо Киро”  съгласно АОС № 

6749/09.07.2018г., вписан в Агенцията по вписванията на 16.07.2018г. вх. рег. № 

1958,том 6, № 149, при граници и съседи на имота: УПИ III от кв.131; УПИ IV от кв.131 

и улица 

за построяване на  масивна едноетажна нежилищна сграда с площ на ОПС- 90,00   

(деветдесет)кв.м при начална тръжна цена в размер на 15 000,00 (петнадесет хиляди) 

лева. 

 Данъчната оценка на ОПС,съгласно удостоверение № 6702001181 от 

18.07.2018год.,  издадено от отдел «Местни данъци и такси» при община Исперих е в 

размер на 2 083,80 (две хиляди осемдесет и три лева и осемдесет стотинки)лева. 

Пазарната оценка на ОПС, определена от независим лицензиран оценител с 

оценка от 11.07.2018г. е в размер на  3 246,00(три хиляди двеста четиридесет и шест) 

лева. 

   

ІІ. Определя следните условия на отстъпеното право на строеж: 

1.Предназначението на едноетажните нежилищни сгради да бъдат търговски 

сгради. 

2.Всяка промяна в предназначението или застрояване на предвидените за строеж 

площи да се извършва с Решение на Общински съвет  Исперих. 

3. Отстъпеното право на строеж се погасява в полза на Община Исперих по 

давност, ако не се упражни в срок от 5 години от датата на подписването на договора за 

учредяване право на строеж. 

 

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

правилното  и законосъобразно изпълнение на решенията на Общински съвет  Исперих. 

 

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. 
  
 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 



 

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

ДО 

БЕЙСИМ РУФАД 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

 

ОТНОСНО: Отстъпване право на строеж за построяване на едноетажна обществено-

обслужващи сгради в УПИ І-2859, квартал 82 и в УПИ V-2857, квартал 131 по плана на 

гр.Исперих, община Исперих, област Разград. 

 

 

Съгласно: 

Чл. 21, ал. 1, т. 8 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. 37, ал.1 от Закона за общинската собственост Право на строеж върху имот 

- частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет от кмета 

на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно 

предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план. 

 

Чл.47, ал.1 от Наредба №27 за реда на придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество при Община Исперих  Право на строеж върху 

имот - частна общинска собственост се учредява след решение на Общински съвет от 

кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно 

предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план. 

  

 Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за 

разглеждане на заседания на Общински съвет. 

Предвид изискванията на ЗМСМА докладната е законосъобразна, проектите за 

решение отговарят на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

Изготвил: 

Гюлнур Мехмед 

Юрисконсулт 
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