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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ 

 

ОБЩИ  РЕШЕНИЯ 

от редовното заседание на Общински съвет – Исперих 

 

ПРОТОКОЛ  № 62 от 23.05.2019 г. 
РЕШЕНИЕ 

             № 692 

 

 

Предвид гореизложеното, на основание чл.19 от Наредба № 26 на ОбС – 

Исперих във вр. с чл.226 от Търговския закон, предлагам Общински съвет - Исперих да 

вземе следното: 

  

РЕШЕНИЕ: 

 

І. Упълномощава д-р Абдулах Заргар - Управител на "МБАЛ - Исперих" 

ЕООД, гр.Исперих", да гласува по проектите на решенията, посочени в дневния ред на 

редовното годишно общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за 

активно лечение "Св.Иван Рилски" - Разград" АД  на 05.06.2019 г., така, както следва: 

 

1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на "МБАЛ "Св.Иван 

Рилски" - Разград" АД през 2018 г. – проект на решение: Общото събрание на 

акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството 

през 2018 г. - да гласува „ЗА“; 

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., 

заверен от регистриран одитор – проект на решение: Общото събрание на акционерите 

одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., заверен от 

регистрирания одитор - да гласува „ЗА“; 

 

3.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 

дейността им през 2018 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите 

освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 

2018 г. - да гласува „ЗА“; 

 

4.Избор на регистриран одитор за 2019 г. – проект на решение: Общото 

събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2019 

г. - да гласува „ЗА“; 

5.Промяна в състава на Съвета на директорите – проект на решение: Общото 

събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на 

директорите - да гласува „ЗА“; 

6.Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите – проект на 

решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишния мандат на 

новоизбрания Съвет на директорите - да гласува  „ЗА“; 

 

7.Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на 

които няма да бъде възложено управлението – проект на решение: Общото събрание на 

акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на 

които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни 
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работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на 

минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в 

съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси 

за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 

като членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат 

да получават въпросното възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на 

императивните разпоредби на нормативен акт - да гласува „ЗА“; 

 

8.Промяна в капитала на дружеството – проект на решение: Общото 

събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството - да 

гласува „ЗА“; 

 

9.Промяна в Устава на дружеството – проект на решение: Общото събрание 

на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството - да гласува 

„ЗА“; 

 

10.Приемане на Вътрешни правила за изпълнение на Наредбата за 

организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на 

конфликт на интереси – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема 

Вътрешни правила за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване 

на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, вкл. за избор 

и работа на комисията, за водене на регистъра на декларациите, за съхраняването и 

унищожаването на декларациите и за обработването на данните от тях - да гласува 

„ЗА“. 

 

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-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

             № 693 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във 

връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема годишния финансов отчет на „МБАЛ – Исперих“ ЕООД  за 2018 година. 

 

2. С текущата печалба в размер на 108 652,27 лв. да се намали непокритата загуба от 

минали години. 

 

3. Освобождава от отговорност за отчетната 2018 г. управителя на „МБАЛ- Исперих” 

ЕООД  д-р Абдулах Заргар Шабестари; 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих  и 

Областния  Управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.  
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Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 

му пред Административен съд-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
РЕШЕНИЕ 

             № 694 

 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от 

ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема  финансовия отчет на ЕООД „Общинска аптека „ЕООД Исперих за 

2018 година , като  печалбата  в размер на 15 315,18  /петнадесет хиляди 

триста и петнадесет лева и 18 ст / да   бъде отнесена към резерва на 

дружеството. 

 

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-гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 
РЕШЕНИЕ 

             № 695 

 

            На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация; чл. 14, ал.6, т.2 от Наредба №12 

от 25.07.2016 г. и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-7.001-0031-C01 от 08.05.2019 г по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020 г.“ сключен 

между Държавен фонд „Земеделие” и Община Исперих, седалище и адрес на 

управление гр.Исперих, ул. „Дунав“ №2, ЕИК по БУЛСТАТ 000505821, 

идентификационен номер по ДДС № BG0005058219, представлявана от Бейсим Руфад 

Расим- Кмет на Община,  

  

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 
 

 

1.  Упълномощава  кмета  на  Община  Исперих – Бейсим Руфад Расим  да  

подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в 

полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  19 461,48 лв. (деветнадесет  хиляди 

четиристотин шейсет и един лева и четиридесет и осем стотинки) за обезпечаване на 

100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.001-0031-C01 от 08.05.2019 . по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските 
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райони 2014-2020 г.“ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в 

гр.Исперих, община Исперих“, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Исперих  

2. Възлага на кмета на община Исперих да подготви необходимите документи за 

получаване на авансово плащане в размер на 50 % от предварително направените и 

одобрени разходи по договор №BG06RDNP001-7.001-0031-C01 от 08.05.2019 г.  и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие”. 

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

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

            Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването 

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

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Исперих, 

проведено на 23.05.2019г. ,  Протокол № 62 , т 4 от дневния ред по доклад № 159 / 

16.05.2019г. при кворум от 23 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно 

гласуване - с 23  гласа „за”, 0  „против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с 

официалния печат на общински съвет Исперих. 

 
РЕШЕНИЕ 

             № 696 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 

от Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на 

ОбС – Исперих.    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2019 година, като включва в раздел ІV . Продажба на застроени 

дворни места с ОПС или законно построена в имота  сгради  т.6 със следното 

съдържание: 

 т.6. Застроен поземлен имот III-877,квартал 79 отреден за Жилищно 

застрояване с площ 1049 кв.м по регулационния план на с.Малко Йонково при 

прогнозна продажна цена в размер на 3 800 лева. 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за 

общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 

Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлен  имот   да  се проведе 

процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2019 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Застроен поземлен имот III- 877 (римско трети тире осемстотин седемдесет и 

седем)  в квартал 79 (седемдесет и девет) с начин на трайно ползване за жилищно 
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застрояване  с площ 1077 (хиляда седемдесет и седем) кв.м от които 1049 (хиляда 

четиридесет и девет) кв.м са общинска собственост по регулационния план на селото, 

одобрен със Заповед №62/07.04.1987г. на Кмета на община Исперих, с 

местонахождение на имота с.Малко Йонково, ул.«Мусала» № 12, община Исперих, 

област Разград при граници и съседи: север – ул.»Мусала»; изток – УПИ IV-876, кв.79; 

юг –УПИ XIII-880, кв.79 и запад – УПИ II-878, кв.79, съгласно Акт № 6802 от 

22.04.2019г.   вписан в Агенцията по вписванията на 23.04.2019год. на собственика на 

законно построените сгради в имота Невин Ахмедова Ехлиманова от с.Лъвино, ул. 

«Освобождение» № 15, община Исперих, област Разград, притежаваща   нотариален акт 

№ 145, том II, рег.№1448, дело №320 от 2002год. 

2. Продажбата да се извърши при Пазарна цена, определена от независим 

лицензиран оценител с оценка от  02.05.2019г. в размер на 3 842,00 ( три хиляди 

осемстотин четиридесет и два) лева. 

3.Данъчната оценка на имота е в размер на 2 190,30 (две хиляди сто и деветдесет 

лева и тридесет стотинки) лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 

6702000540/22.04.2019 г. издадено от отдел «МДТ»  при община Исперих. 

  

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

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. 

 
РЕШЕНИЕ 

             № 697 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 

от Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на 

ОбС – Исперих.     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2019 година, като включва в раздел ІV. Продажба на застроени дворни 

места с ОПС или законно построена в имота  сгради  т.5 със следното съдържание: 

 т.5. Застроен поземлен имот III-275 в квартал 213 отреден за Жилищно 

застрояване с площ 558 кв.м по регулационния план на гр.Исперих при прогнозна 

продажна цена в размер на 3 500 лева. 

  

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 от Закона за 

общинската собственост, чл.42, ал.1, ал.3,4,5,6 и 7 от Наредба № 27 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 
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Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлен  имот   да  се проведе 

процедура по продажба на същия с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2019 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 

 

І. Разрешава  продажбата на поземлен  имот  на собственика на законно 

построените сгради в него, както следва:    

1. Застроен поземлен имот III- 2753 (римско трети тире две хиляди седемстотин 

петдесет и три)  в квартал 213 (двеста и тринадесет) с начин на трайно ползване за 

жилищно застрояване  с площ 558 (петстотин петдесет и осем) кв.м по регулационния 

план на града, одобрен със Заповед №53/29.01.2008г. на Кмета на община Исперих, с 

местонахождение на имота гр.Исперих, кв.«Запад» № 25, община Исперих, област 

Разград при граници и съседи: УПИ I,II,VI,V и IV съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 6797 от 28.03.2019г.вписан в Агенцията по вписванията на 

28.03.2019год. на собственика на законно построените сгради в имота Севда Асенова 

Асенова от гр.Исперих, ЖК «Васил Априлов» бл.8, вх.Б, ет. 4, ап.9, община Исперих, 

област Разград, притежаващ   нотариален акт № 126, том I, рег.№1319, дело №108 от 

2019год. 

2. Продажбата да се извърши при Данъчната оценка на имота е в размер на 

3 445,70 (три хиляди четиристотин четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки) лева, 

съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 6702000395/27.03.2019 г. издадено от 

отдел «МДТ»  при община Исперих. 

3. Пазарна цена, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  

02.05.2019 г. в размер на 3 005,00 ( три хиляди и пет) лева. 

 Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

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. 

 
РЕШЕНИЕ 

             № 698 

 

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

собственост, чл.52, ал.1, т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър 
     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 
 

      І.Дава съгласие  за разделяне на общински поземлен имот № 56945.53.583 по 

кадастралната карта на с.Подайва, община Исперих, с начин на трайно ползване нива с 

площ 17 295 кв.м, с местонахождение с.Подайва, местност „Есенлер“ по кадастралната 
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карта на селото, одобрена със Заповед № РД-18-1336/25.07.2018год. на Изпълнителния 

директор на АГКК, за който имот има съставен Акт за частна общинска собственост  

№ 6800 от 03.04.2019год. вписан в Службата по вписванията на 09.04.2019год. като се 

обособяват нови 3 броя имота, както следва: 

1.Проектен имот № 56945.53.583 с площ 15 000 кв.м с начин на трайно ползване 

нива.. 

  2.Проектен имот № 56945.53.16 с площ 2 862 кв.м с начин на трайно ползване 

пасище,мера. 

3.Проектен имот № 56945.53.582 с площ 3 311 кв.м с начин на трайно ползване 

местен път. 

   

ІІ. Възлага на кмета на община Исперих  да извърши всички действия за правилното   

и законосъобразно изпълнение на решенията на ОбС  Исперих.  

 

      ІІІ. 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. 

 
РЕШЕНИЕ 

             № 699 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и ал.3 от Закона за 

общинската собственост и чл.5, ал. 2  от Наредба №27 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на община Исперих 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

 I. Обявява за публична общинска собственост Урегулиран Поземлен имот II 

(римско втори) квартал 60 (шестдесет) с площ 319 (триста и деветнадесет) кв.м 

отреден за обществено застрояване с местонахождение на имота с.Лъвино, ул. 

„Бузлуджа“  при граници на имота: север –ул. „Бузлуджа“; изток – улица; юг – ул. 

„Плиска“ и запад – УПИ I от кв. 42 с Акт за частна общинска собственост № 6563 

от 07.02.2018г.  

    

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. 

 
РЕШЕНИЕ 

             № 700 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 

от Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на 

ОбС  Исперих     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2019 година, като включва в раздел I.Продажба на дворни мяста с 

построените в тях нежилищни  сгради   т.4 със следното съдържание: 

 т.4. Урегулиран поземлен имот VII-358 в квартал 15 отреден за Жилищно 

застрояване с площ 336 кв.м, ведно с построената в имота сграда със застроена площ 

92 кв.м отредена за други цели по регулационния план на с.Тодорово при прогнозна 

продажна цена в размер на 2 300 лева. 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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

Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41  от Наредба 

№ 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Общински съвет Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлен  

имот  да  се проведе процедура по продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2019 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

поземлен  имот – частна общинска собственост, както следва:    

1. Урегулиран поземлен имот  VII-358 (римско седми тире триста петдесет  и 

осем) в квартал 15 (петнадесет) отреден за Жилищно застрояване с площ 336 (триста 

тридесет и шест) кв.м по регулационния план на с.Тодорово, одобрена със Заповед № 

63 от 07.04.1987год. на Кмета на община Исперих с местонахождение на имота 

с.Тодорово, ул. «Арда», община Исперих, област Разград при граници и съседи:   изток 

– улица «Арда»; юг – УПИ VI, кв.15, съгласно АЧОС № 5967 от 11.01.2016г.вписан в 

Агенцията по вписванията на 13.01.2016год.   

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

2 375,00 (две хиляди триста седемдесет и пет) лева, която е пазарната оценка на имота, 

определена от независим лицензиран оценител с оценка от  02.05.2019 г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 179,30 ( две хиляди сто седемдесет 

и девет лева и тридесет стотинки)лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка  

№ 6702000595/08.05.2019 г. издадено от отдел «МДТ» при община Исперих. 

4. Определям цена на тръжните документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева 

без ДДС. 

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

пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
РЕШЕНИЕ 

             № 701 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, ал. 10 

от Закона за общинската собственост и чл. 9 , ал. 2 и чл.11, ал.2 от Наредба № 27 на 

ОбС  Исперих     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И : 

 

Допълва Годишната  програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2019 година, като включва в раздел II.Продажба на незастроени 

дворни места   т.14 със следното съдържание: 

 т.14. Урегулиран поземлен имот I-906 в квартал 16 отреден за Жилищно 

застрояване с площ 2336 кв.м, отреден  за други цели по регулационния план на 

с.Йонково при прогнозна продажна цена в размер на 7 700 лева. 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

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

Закона за общинската собственост, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.1, ал.2 и чл.41  от Наредба 

№ 27 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Общински съвет Исперих във връзка с проявен интерес за закупуване на  поземлен  

имот  да  се проведе процедура по продажба на същите с цел:  

- реализиране на постъпления в бюджета; 

- изпълнение на Годишната програма за 2019 год. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ 

Р Е Ш И: 
 

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

поземлен  имот – частна общинска собственост, както следва:    

1. Урегулиран поземлен имот  I-906 (римско първи тире деветстотин и шест) в 

квартал 16 (шестнадесет) отреден за други цели с площ 2 336 (две хиляди триста 

тридесет и шест) кв.м по регулационния план на с.Йонково, одобрена със Заповед № 62 

от 07.04.1987год. и Заповед № 844/07.11.2016г. за изменение на ПУП-ПР на Кмета на 

община Исперих с местонахождение на имота с.Йонково, ул. «Христо Смирненски», 

община Исперих, област Разград при граници и съседи:   изток – улица «Мадара»; юг – 

УПИ IV-1002, кв.16,север – ул. „Христо Смирненски“ и запад – УПИ VI004 от кв.16 

съгласно АЧОС № 6316 от 01.12.2016г. вписан в Агенцията по вписванията на 

13.12.2016год.   

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

7 747,00 (седем хиляди седемстотин четиридесет и седем) лева, която е пазарната 

оценка на имота, определена от независим лицензиран оценител с оценка от  

02.05.2019г.   

3. Данъчната оценка на имота е в размер на 4 741,80 (четири  хиляди 
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седемстотин четиридесет и един лева и осемдесет стотинки)лева, съгласно 

Удостоверение за данъчна оценка № 6702000596/08.05.2019г. издадено от отдел «МДТ» 

при община Исперих. 

4. Определям цена на тръжните документи в размер на 40,00 (четиридесет) лева 

без ДДС. 

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. 

 
 

 

Адв. Даниел Димитров 

Председател на Общински съвет Исперих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


