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

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ       

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Нехире Юмер –  заместник кмет на Община Исперих 
  
ОТНОСНО: Определяне на имоти– общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане през  2019год. 

  

Уважаеми господин председател, 

Уважаеми госпожи  и господа общински съветници, 
  

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинската собственост застроените 

имоти - публична общинска собственост, задължително се застраховат, а съгласно ал. 2 

от същия член на закона Общинският съвет определя имотите – частна общинска 

собственост, извън тези по ал. 1, които също могат да бъдат застраховани. 

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет –Исперих да обсъди и 

приеме следните 

     Р Е Ш Е Н И Я :   
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.9, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост, определя 

имоти – публична и частна общинска собственост, съгласно приложения 1 и 2, 

неразделна част от настоящето решение , които следва да се застраховат срещу пожар, 

буря, ураган, действия на подпочвени води, земетресения, ВиК аварии, късо 

съединение, смущения в електропреносната мрежа, кражби чрез взлом, грабеж и 

злоумишлени действия на трети лица и други природни бедствия.   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
І.Да се застраховат следните имоти публична и частна общинска собственост по 

приложения  1 и 2. 

ІІ. Възлага на  Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението  

на настоящото решение.         

IІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Исперих и 

Областен управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.   

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд -  Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

 

ВНОСИТЕЛ: 

НЕХИРЕ ЮМЕР 

Заместник  кмет на община  Исперих 



 

 

 

 

 

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

 

ДО 

Г-ЖА НЕХИРЕ ЮМЕР 

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт 

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

за определяне на имоти-общинска собственост, които подлежат на задължително 

застраховане през 2019г.“ 

 

 

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.9, ал.1 и ал.2 от ЗОС  Застроените имоти-публична общинска собственост, 

задължително се застраховат, включително срещу природни бедствия и земетресения.  

Общинският съвет определя имотите - частна общинска собственост, които 

подлежат на задължително застраховане, включително срещу застрахователните 

рискове по ал. 1. 

 

 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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