
Вх.№ 

……………………. 

 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От инж.БЕЛГИН ШУКРИ   –    Кмет на Община Исперих 

 

ОТНОСНО: Определяне статута на спортните обекти на територията на  община 

Исперих 

 

Уважаеми господин председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 

  По кадастралните карти и регулационните планове на населените места в 

община Исперих има поземлени имоти, които са отредени за осъществяване на спортни 

дейности. Част от тези имоти са в чертите на населените места, а други попадат в 

земеделски територии. За 11 броя от спортните терени не са съставени актове за 

общинска собственост, но тъй като това са имоти, предназначени за трайно 

задоволяване на обществени потребности от местно значение, съгласно чл.3, ал.1, т.3 от 

Закона за общинската собственост би следвало да бъдат публична общинска 

собственост. 

 Разпоредбата на чл.2, ал.3 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Исперих   регламентира „С решение 

на Общински съвет се определя статута на общинските спортни обекти на 

територията на общината, условията и реда за предоставянето им за ползване от 

спортните организации“   

  

  Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Исперих да обсъди и 

приеме следните: 

РЕШЕНИЯ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1,т.8 и т. 11 и ал.2 от ЗМСМА,  чл. 3, ал.2, т.3  от Закона за 

общинската собственост, чл.50, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, 

чл.2, ал.3 и чл.4, ал.1, т.3 от Наредба №27 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Исперих 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1. Определя като публична общинска собственост следните поземлени имоти на 

територията на община Исперих: 

 

        1.1. Поземлен имот № 03472.30.24 по кадастралната карта на с.Белинци   с начин 

на трайно предназначение урбанизирана  и начина на трайно ползване   стадион. 

       1.2. Поземлен имот № 20609.25.93 по кадастралната карта на с.Делчево   с начин 

на трайно предназначение земеделска  и начина на трайно ползване   друг вид 

земеделска земя /игрище. 

 



       1.3. Поземлен имот № 10015.17.212 по кадастралната карта на с.Вазово   с начин на 

трайно предназначение земеделска  и начина на трайно ползване   друг вид земеделска 

земя /игрище. 

        1.4. Поземлен имот № 24150.20.12 по кадастралната карта на с.Духовец   с начин 

на трайно предназначение земеделска  и начина на трайно ползване   друг вид 

земеделска земя /игрище. 

        1.5. Поземлен имот № 37010.57.1 по кадастралната карта на с.Китанчево   с начин 

на трайно предназначение земеделска  и начина на трайно ползване  за други видове 

спорт. 

        1.6. Поземлен имот № 69047.1.21 по кадастралната карта на с.Старо селище   с 

начин на трайно предназначение урбанизирана  и начина на трайно ползване  за други 

видове спорт. 

         1.7. Поземлен имот № 34103.44.135 по кадастралната карта на с.Йонково   с 

начин на трайно предназначение -урбанизирана  и начина на трайно ползване за друг 

вид застрояване /игрище. 

         1.8. Поземлен имот № 15953.55.4 по кадастралната карта на с.Голям Поровец   с 

начин на трайно предназначение -урбанизирана  и начина на трайно ползване спортно 

игрище. 

        1.9. Поземлен имот I в квартал 16 по регулационния план на с.Бърдоква   с 

начин на трайно предназначение -урбанизирана  и отреден  за други цели/ спортни 

дейности. 

         1.10. Поземлен имот I в квартал 49 по регулационния план на с.Тодорово   с 

начин на трайно предназначение -урбанизирана  и отреден  за други цели/ спортно 

игрище. 

         1.11. Поземлен имот II в квартал 21 по регулационния план на с.Конево   с 

начин на трайно предназначение -урбанизирана  и отреден  за спортен терен. 

 

 

2.Възлага на Кмета на Община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

3.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. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

Инж.БЕЛГИН ШУКРИ 

Кмет на Община Исперих 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


