
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовно заседание на Общински съвет - Исперих 

ПРОТОКОЛ  № 59 от 30.06.2015г. 
 

РЕШЕНИЕ  
№ 528 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.137,ал.1,т.5 от ТЗ; 

чл.62,ал.3 и ал.4 от ЗЛЗ; чл.16 ал.3 от Наредба 9 за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ  
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 1. Изменя размера на получаваното от управителя на „МБАЛ-Исперих”ЕООД 

възнаграждение от 400 на сто от отчетната средна месечна  брутна работна  заплата на 

лечебното заведение на дванадесеткратния размер на минималната        месечна работна 

заплата, установена за страната за съответния месец,считано от  01.01.2015 година. 

 

 2. Определя допълнително месечно възнаграждение на управителя на „МБАЛ-    

Исперих”ЕООД в размер на 20% от получаваното брутно месечно възнаграждение. 

 

               3.  Възлага на Кмета на Община Исперих да сключи анекс към договор     за 

управление  № 40 /26.06.2013г. с д-р Абдулах Заргар Шабестари 

 

 Настоящето Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и 

Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 

 

 Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс 

 

 

РЕШЕНИЕ  
№ 529 

 

                Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПП за изграждане на оптичен 

кабел за трансфер на данни от поземлен имот № 167 062 до поземлен имот № 180 006, 

ЕКАТТЕ 32 874 по плана на Землище гр. Исперих и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от 

ЗМСМА и  чл. 124а ал. 7 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих   

РЕШИ  

 



             1.  Разрешава Разработвене на ПУП – ПП за изграждане на оптичен кабел за 

трансфер на данни от поземлен имот № 167 062 до поземлен имот № 180 006 Ел. 

ЕКАТТЕ 32 874 по плана на Землище гр. Исперих. 

 

             2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем 

дневен срок от примането му.  

 

          Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс.  

 

РЕШЕНИЕ  
№ 530 

 

           Предвид необходимостта от Разработвене на ПУП – ПП за изграждане на 

водопровод, захранващ поземлен имот № 10015.20.127  по плана на Стопански двор с. 

Вазово и на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и  чл. 124а ал. 7 от ЗУТ 

 

Общински съвет Исперих   

РЕШИ  

 

             1.  Разрешава Разработвене на ПУП – ПП за изграждане на водопровод, 

захранващ поземлен имот № 10015.20.127  по плана на Стопански двор с. Вазово. 

 

             2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем 

дневен срок от примането му.  

 

          Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс.  

 

 

РЕШЕНИЕ  
№ 531 

 

Предвид необходимостта от одобряване на изменението на Подробния 

устройствен план – план за регулация на с. Делчево и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 

ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява изменението на Подробния устройствен план – план за регулация на 

с. Делчево, община Исперих в цифров и графичен вид. 

 



2. Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му и да се обнародва в 

Държавен вестник.  

 

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от 

съобщаването му пред Административен Съд -  гр. Разград, по реда на АПК. 

 

РЕШЕНИЕ  
№ 532 

 

Предвид необходимостта от одобряване на изменението на Подробния 

устройствен план – план за регулация на с. Къпиновци и на основание чл. 21, ал. 1, т. 

11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 

 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 

 

РЕШИ: 

 

        1.Одобрява изменението на Подробния устройствен план – план за регулация 

на с. Къпиновци, община Исперих в цифров и графичен вид. 

 

 2.Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и Областния 

управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му и да се обнародва в 

Държавен вестник.  

 

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от 

съобщаването му пред Административен съд -  гр. Разград, по реда на АПК. 

 

РЕШЕНИЕ  
№ 533 

 

           Предвид необходимостта от одобряване на трасе на електронно съобщителната 

мрежа в обхвата на полски пътища и земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ  от Землищна граница с 

Община Завет – Землища с М. Поровец, с. Драгомъж, гр. Исперих, с Лъвино, с. 

Къпиновци, с. Подайва, и в обхвата на поземлен имот № 030 831 в Землището на гр. 

Исперих  и на основание, чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и  чл. 30 ал. 3 от ППЗОС 

 

Общински съвет Исперих   

РЕШИ :  

 

          1. Одобрява трасе на  електронно съобщителната мрежа в обхвата на полски 

пътища и земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ  от Землищна граница с Община Завет – Землища с 

М. Поровец, с. Драгомъж, гр. Исперих, с Лъвино, с. Къпиновци, с. Подайва, и в обхвата 

на поземлен имот № 030 831 в Землището на гр. Исперих с трайно предназначение 

селско стопанство 

 

           Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областен управител на Област Разград и за обнародване в “Държавен вестник”, в седем 

дневен срок от примането му.  

 



          Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния 

кодекс.  

 

РЕШЕНИЕ  
№ 534 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 82. ал. 2 и чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от 

Закона за публичните финанси, и чл. 33, ал. 2 и чл. 35, ал. 3, т. 1 и 2 от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Исперих. 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

  1.Одобрява бюджетната прогноза за местните дейности на община Исперих за 

периода 2016-2018 г., съгласно Приложение № 1. 

 

  2.Определя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета 

(без ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2015 г. в размер на  - 5 999 936 лв. 

 

        3.Определя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета,  

които могат да бъдат поети през 2015 г. в размер на – 5 828 698 лв.  

  

 Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Исперих и на областния 

управител на област Разград седем дневен срок от приемането му. 

  

 Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



РЕШЕНИЕ  
№ 535 

 

С цел разпореждане с имоти – общинска собственост, и реализиране на приходи в 

общинския бюджет и  

На основание чл.21, ал.1, т.12  от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 от 

Закона за общинската собственост и чл.9, ал.2 от Наредба № 27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имощество на Общински съвет – Исперих.   

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

        І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост, при община Исперих за периода 01.01.2015год. до 

31.12.2015год., както следва: 

 

1. В раздел IX – Имоти общинска собственост предвидени за отдаване под наем 

– по населени места по Приложение № 1. 

№ Землище Вид /категория/ Местност 
№ на 

имота 

Площ 

/дка/ 

АО

С 

/№/ 

1 с. Белинци Нива/трета Айналъ 03472.28.17 40,00 4324 

2 с. Бърдоква Нива/трета 
Воденичарски 

път 
000036 200,205 1317 

3 с. Делчево Нива / пета Каршъкелеме 026074 13,000 1217 

4 с. Конево Нива/ четвърта Ливадите 006002 214,675  4225 

5 с. Къпиновци Нива/трета Кулак 011013 46,998 4227 

6 с. Китанчево Нива /трета Арпалък 37010.7.15 16,847 4310 

7 с. Печеница Нива / трета Канараюстю 025067 15,352 1244 

8 с. Лудогорци Нива /трета Катълъ 010001 50,916 1318 

9 с. Лудогорци Нива / трета Катълъ 009040 68,501 4226 

10 с. Лъвино Нива/ трета Дьонлюк 014001 315,116 1316 

11 с. М. Поровец Нива / трета 
Малък 

юседжик 
034008 19,646 1248 

12 с. Подайва Нива / пета Пещера 001001 473,522 1315 

13 с. Подайва Нива / трета 
Тетерлик 

юстю 
025033 13,697 5075 

14 с. Г. Поровец Нива / трета Камата 017009 17,744 1261 

15 с. Райнино Нива  четвърта Лястовичката 001006 26,209 1225 

16 с. Свещари Лозе / пета Лозята 65650.18.74 12,015 4318 

17 с. Свещари Нива / пета Бобатарласъ 65650.17.6 31,479 4319 

18 с. Свещари Нива / пета Баладжалък 65650.3.48 12,621 4380 

19 с. Свещари Нива / пета Сърта 65650.20.41 12,997 4381 

20 с. Тодорово Нива/трета 
Мехмедгьолд

жук 
020010 53,767 5359 

21 с. Я. Груево Нива / четвърта Дерелик 012003 12,625 1249 

22 с. Я. Груево Нива / четвърта Юртлук 029002 11,494 1250 



23 с. Вазово 
Изост.орна земя 

пета 
Ени Екинлик 10015.9.60 29,019 4312 

24 с. Вазово Нива/ трета Ени Екинлик 10015.9.30 36,001 4315 

25 с. Делчево Нива / трета 
Фератлар - 

къшла 
018033 4,498 1215 

26 с. Делчево Нива / трета Мандаколак 011023 9,000 1216 

27 с. Делчево Нива / десета Дюздаа 026078 7,001 1218 

28 с. Конево Нива /четвърта 
Волнонски 

път 
057014 5,499 1242 

29 с. М. Поровец Нива / трета 
Голям 

Юседжик 
037015 6,693 1246 

30 с. М. Поровец Нива / втора Лъката 103006 4,150 1247 

31 с. Подайва Нива / трета Есенлер 053028 9,112 5388 

32 с. Подайва Нива /трета Есенлер 053027 3,881 5389 

33 с. Подайва 
Др.селскост. тер-я 

трета 
Есенлер 053023 2,405 4955 

34 с. Подайва 
Др.селскост. тер-я 

трета 
Есенлер 053022 1,597 4954 

35 с. Подайва Нива /трета Есенлер 053015 2,300 1254 

36 с. Подайва 
Др.стоп.терен 

трета 
Есенлер 053008 4,000 1470 

37 с. Г. Поровец Нива / трета Юседжик 013028 2,397 1263 

38 с. Г. Поровец Нива / трета Камата 017005 1,399 1264 

39 с. Г. Поровец Нива / трета Ат йолу 019035 3,748 1265 

40 с. Г. Поровец Нива / трета Ат йолу 019037 1,601 1266 

41 с. Г. Поровец Нива / трета Даа бостан 023001 2,139 1267 

42 с. Г. Поровец Нива / трета Сакарджа 035048 2,020 1271 

43 с. Г. Поровец Нива / трета 
Коджа 

екинлик 
038033 4,343 1273 

44 с. Г. Поровец Нива / трета Карши авул 039029 1,917 1275 

45 с. Г. Поровец Нива / трета Коджа къшла 000100 4,599 4308 

46 с. Г. Поровец 
Затревена Нива / 

трета 
Карши авул 000097 4,331 1262 

47 с. Райнино Нива / втора Летище 015018 8,313 1222 

48 с. Райнино Нива / втора 
Големия 

екинлик 
008023 10,004 1223 

49 с. Райнино Нива / втора Ирихисар 003023 5,480 1224 

50 с. Свещари Нива / пета Читлика 65650.7.51 3,542 4316 

51 с. Свещари Нива / трета Сърта 65650.20.40 1,724 4317 

52 с. Свещари Нива / четвърта Юртлука 65650.15.25 6,400 4320 

53 с. Свещари Нива / пета Читлика 65650.7.30 1,005 4321 

54 с. Свещари Нива / пета Читлика 65650.7.18 5,690 4323 

55 с. Тодорово Нива/трета Алтън блок 003038 2,695 5360 

56 с. Вазово 
Овощна градина  

пета 
Ени Екинлик 10015.8.42 9,000 4311 

57 с. Вазово 
Овощна градина  

пета 
Ени Екинлик 10015.9.26 29,372 4313 

58 с. Вазово 
Овощна градина  

пета 
Ени Екинлик 10015.9.20 9,709 4314 



59 с. Белинци 
Овощна градина  

трета 
Неопределена 03472.34.5 41.172 4288 

60 с. Белинци 
Овощна градина  

трета 
Неопределена 03472.34.25 4,362 4286 

61 с. Белинци 
Овощна градина  

трета 
Неопределена 03472.34.4 53,129 4287 

 

Обща площ на имотите 2022,373дка. 

Очаквани приходи от наеми на имоти  - общинска собственост  при средна рентна 

цена за община Исперих в размер на 35,00 лева за декар – 70 863,00 лева. 

 

ІІ. 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 Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

РЕШЕНИЕ  
№ 536 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.24а, ал.6, т. 1 и  ал.7 от Закона за 

собствеността и ползуването на земеделските земи с цел: 

-  стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд; 

- определяне условията за отдаване под наем на земеделски земи от Общински 

поземлен фонд 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

 

Р Е Ш И: 

 
І.1.Определя маломерни имоти от Общинския поземлен фонд, които могат да се 

отдават под наем без търг или конкурс за селскостопанската 2015 – 2016 година, 

подробно описани в Таблица №1, която е неразделна част от настоящото решение. 

2.Определя имоти от Общински поземлен фонд – с начин на трайно ползване 

„Овощна градина” на територията на Община Исперих по населени места, местности, 

категории, площи описани  в Таблица №2, която е неразделна част от настоящото 

решение. 

ІІ. Маломерните имоти и трайните насаждения включени в решението да се 

обявят  на интернет страницата на Община Исперих и в кметствата по съответните 

населени места, в които се намират имотите в обявлението и да определи срок за 

подаване на заявления от лицата желаещи да ползват маломерен имот или трайни 

насаждения. 

ІІІ.1. Договорите за наем на маломерен имот да се сключат за една 

селскостопанска година считана от октомври 2015 - до октомври 2016 година  от Кмета 

на община Исперих. 

2. Договорите за наем на трайни насаждения да се сключат за десет 

селскостопански години считани от октомври 2015 - до октомври 2016 година  от Кмета 

на община Исперих. 



ІV. 1. За маломерен имот определя средна рентна наемна цена за община 

Исперих в размер  на 35,00(тридесет и пет)лева за един декар. 

2. За трайни насаждения определя цена в размер на 27,00(двадесет и седем)лева 

за един декар. 

V. При условие, че за един имот има подадено повече от едно заявление от 

различни лица, да се проведе търг по реда на глава пета  от Наредба №27 за  реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Исперих. 

VІ. Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

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

Областния  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 Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

  Приложения: 

1.Таблица №1 Списък на маломерни имоти по землища. 

2.Таблица №2 Списък на имоти с начин на трайно ползване „Овощна градина”.  

 

 

 

Таблица №1 
Списък на маломерни имоти по землища. 

№ Землище Вид /категория/ Местност 
№ на 

имота 

Площ 

в дка 
АОС 

1 с. Делчево Нива / трета Фератлар - къшла 018033 4,498 1215 

2 с. Делчево Нива / трета Мандаколак 011023 9,000 1216 

3 с. Делчево Нива / десета Дюздаа 026078 7,001 1218 

4 с. Конево Нива /четвърта Волнонски път 057014 5,499 1242 

5 с. М. Поровец Нива / трета Голям Юседжик 037015 6,693 1246 

6. с. М. Поровец Нива / втора Лъката 103006 4,150 1247 

7 с. Подайва Нива / трета Есенлер 053028 9,112 5388 

8 с. Подайва Нива /трета Есенлер 053027 3,881 5389 

9 с. Подайва Нива /трета Есенлер 053015 2,300 1254 

10 с. Подайва 
Др.селскост. тер-я 

трета 
Есенлер 053023 2,405 4955 

11 с. Подайва 
Др.селскост. тер-я 

трета 
Есенлер 053022 1,597 4954 

12 с. Подайва 
Др.стоп.терен 

трета 
Есенлер 053008 4,000 1470 

13 с. Г. Поровец Нива / трета Юседжик 013028 2,397 1263 

14 с. Г. Поровец Нива / трета Камата 017005 1,399 1264 

15 с. Г. Поровец Нива / трета Ат йолу 019035 3,748 1265 

16 с. Г. Поровец Нива / трета Ат йолу 019037 1,601 1266 

17 с. Г. Поровец Нива / трета Даа бостан 023001 2,139 1267 

18 с. Г. Поровец Нива / трета Сакарджа 035048 2,020 1271 



 

 

 

 

Таблица №2 
Списък на имоти с начин на трайно ползване „Овощна градина” 

 

№ Землище Вид /категория/ Местност № на имота 
Площ 

в дка 
АОС 

1. с. Вазово 
Овощна градина  

пета 
Ени Екинлик 10015.8.42 9,000 4311 

2. с. Вазово 
Овощна градина  

пета 
Ени Екинлик 10015.9.26 29,372 4313 

3. с. Вазово 
Овощна градина  

пета 
Ени Екинлик 10015.9.20 9,709 4314 

4. с. Белинци 
Овощна градина  

трета 
Неопределена 03472.34.5 41.172 4288 

5. с. Белинци 
Овощна градина  

трета 
Неопределена 03472.34.25 4,362 4286 

6. с. Белинци 
Овощна градина  

трета 
Неопределена 03472.34.4 53,129 4287 

 

 

РЕШЕНИЕ  
№ 537 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1, 41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост; чл.36, ал.1, т.1 и чл.37,ал.1 и ал.2, чл.41 от Наредба № 27 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 

съвет –  Исперих и във връзка с проявения интерес за закупуване на незаострени 

поземлен имоти  да  се проведе процедура по продажба на същия  с цел:  

-  реализиране на постъпления в бюджета; 

19 с. Г. Поровец Нива / трета Коджа екинлик 038033 4,343 1273 

20 с. Г. Поровец Нива / трета Карши авул 039029 1,917 1275 

21 с. Г. Поровец Нива / трета Коджа къшла 000100 4,599 4308 

22 с. Г. Поровец 
Затревена Нива / 

трета 
Карши авул 000097 4,331 1262 

23 с. Райнино Нива / втора Летище 015018 8,313 1222 

24 с. Райнино Нива / втора Големия екинлик 008023 10,004 1223 

25 с. Райнино Нива / втора Ирихисар 003023 5,480 1224 

26 с. Свещари Нива / пета Читлика 65650.7.51 3,542 4316 

27 с. Свещари Нива / трета Сърта 
65650.20.4

0 
1,724 4317 

28 с. Свещари Нива / четвърта Юртлука 
65650.15.2

5 
6,400 4320 

29 с. Свещари Нива / пета Читлика 65650.7.30 1,005 4321 

30 с. Свещари Нива / пета Читлика 65650.7.18 5,690 4323 

31 с. Тодорово Нива/трета Алтън блок 003038 2,695 5360 



- изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2015г.  

. 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на  следните 

недвижими  имоти  - частна общинска собственост, представляващи: 

1. Урегулиран поземлен имот XIII - 79 (римско тринадесет тире седемдесет и 

девет) с начин на трайно предназначение “НЕЗАСТРОЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНИ 

НУЖДИ”, с площ 2031 (две хиляди тридесет и един) кв.м., находящ се ул. «Панайот 

Банков», гр. Исперих, община Исперих, област Разград, при граници и съседи: изток – 

УПИ XII, запад – ул. «Панайот Банков», север – УПИ XIV, юг – ул. «Витбол», съгласно 

Акт за частна общинска собственост №4379/03.09.2009 г. вписан в Агенцията по 

вписванията на 09.09.2009 г., вх. рег.1474, том. 5, №49.  

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 16 

960,00( шестнадесет хиляди деветстотин и шестдесет) лева без ДДС, която е и 

пазарната цена определена от независим лицензиран оценител с оценка от 15.06.2015 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 15 195,90(петнадесет хиляди сто 

деветдесет и пет лева и деветдесет стотинки) лева.  

2. Урегулиран поземлен имот XVIII - 295(римско осемнадесет тире двеста 

деветдесет и пет) с начин на трайно ползване “ДВОРНО МЯСТО”, с площ 1326,90 

(хиляда триста двадесет и шест цяло и деветдесет) кв.м., находящ се ул. «Янтра» №20, 

с. Тодорово, община Исперих, област Разград, при граници и съседи: север – УПИ I-

295, и УПИ II-295, изток – УПИ VI-297, юг – УПИ XVII-296 и улица – «Янтра, съгласно 

Акт за частна общинска собственост №880/16.12.2002 г. вписан в Агенцията  по 

вписванията на 16.12.2002 г., вх. рег.301, том. 3, №191.  

Продажбата да се извърши при начална продажна тръжна цена в размер на 2 

888,00 (две хиляди осемстотин осемдесет и осем) лева без ДДС, която е и пазарната 

цена определена от независим лицензиран оценител с оценка от 15.06.2015 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 2 770,60  (две хиляди седемстотин  и 

седемдесет  лева и шестдесет стотинки) лева.  

  

 ІІ. Възлага на Кмета на община Исперих да определи условията на публичния 

търг и извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

настоящото решение. 

 ІІІ. 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. 

 

 

РЕШЕНИЕ  
№ 538 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за общинската 

собственост, чл.42 ал.1 и ал.5 от Наредба №27 за реда за придобиване, управлениеи 

разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Исперих,  във връзка с  



проявен интерес за закупуване на  поземлени имоти  да  се проведе процедура по 

продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за  управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2015 год.  

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

І. Разрешава  продажбата на поземлени  имоти на собственици на законно 

построени сгради в имота  представляващи: 

1.Поземлен имот №15953.65.515 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и три 

точка шестдесет и пет точка петстотин и петнадесет) с начин на трайно ползване  

“Ниско застрояване” с площ 979(деветстотин седемдесет и девет) кв.м., находящ се в с. 

Голям Поровец ул. “Вежен” №27, община Исперих, област Разград, при граници и 

съседи: поземлен имот №15953.65.655, поземлен имот №15953.65.315, поземлен имот 

№15953.65.314 и поземлен имот №15953.65.316, съгласно Акт за частна общинска 

собственост №5887/05.06.2015 г. вписан в Агенцията  по вписванията на 09.06.2015 г., 

вх. рег.1378, том. 6, №6.  

Продажбата да се извърши при пазарна цена в размер на 1 860,00 (хиляда 

осемстотин и шестдесет) лева, която е и пазарната цена определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от 15.06.2015 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1 785,70  (хиляда седемстотин 

осемдесет и пет лева и седемдесет стотинки) лева. 

2. Поземлен имот №15953.35.251 (петнадесет хиляди деветстотин петдесет и три 

точка тридесет и пет точка двеста петдесет и един) с начин на трайно ползване  “Ниско 

застрояване” с площ 976 (деветстотин седемдесет и шест) кв.м., находящ се в с. 

Свещари ул. “Христо Ботев” №7, община Исперих, област Разград, при граници и 

съседи: имот №15953.35.250, имот №15953.35.252, имот №15953.35.452 и имот 

№15953.35.149, съгласно Акт за частна общинска собственост №5849/21.04.2015 г. 

вписан в Агенцията  по вписванията на 24.04.2015 г., вх. рег.840, том. 3, №157.  

Продажбата да се извърши при пазарна цена в размер на 2 147,00 ( две хиляди 

сто четиридесет и седем) лева, която е и пазарната цена определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от 15.06.2015 г. 

Данъчната оценка на имота е в размер на 1 630,30  (хиляда шестстотин и 

тридесет лева и тридесет стотинки) лева.  

 

ІІ. Възлага на Кмета на община Исперих да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

  ІІІ. 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. 

 

 

 

Гюнел Мюсреф  
Председател на Общински съвет – Исперих 


