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ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА 

 

РАЗДЕЛ І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Програмата се приема в изпълнение на Стратегията за управление 
на общинската собственост на територията на община Разград за периода 
2016-2019 година. 

2.Основна цел на настоящата програма е практическата реализация 
на приоритетите за изпълнение на стратегията. 

3.Предмет на настоящата програма са всички имоти - публична и 

частна общинска собственост, подлежащи на управление и разпореждане 
през 2019 год. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И 

НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, 

УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ, ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

А ПРИХОДИ: 1 265 001 лв., в т.ч.  

• от наеми- 822 151лв ., в т.ч.    137 500лв. за Бизнес зона „Перистър” 

• от продажби по реда на ЗОС 200 000 лв. 
• от вещни права 188 000 лв., в т.ч. 186 000лв. за Бизнес зона „Перистър” 

• от концесии 54 850 лв. 
 

1. От незастроени имоти 

1.1.Наем:    31 броя части от имоти за поставяне на преместваеми обекти -  

33 333 лв. 
1.2 Продажби:  16 броя имота- 135457 лв.                                                                                                                               
1.3.Вещни права-  8 броя -   224 346 лв.  за  Бизнес зона „Перистър” 

 

2.От застроени имоти 

2.1.Жилищни имоти 

2.1.1 Наем:     172  броя имоти –98 882лв. 
2.1.2 Продажба  4 броя- 40 000лв. 
2.2.Нежилищни имоти 

2.2.1. Наем : 158 броя имоти  – 328 116 лв., в т.ч.  45  броя  на стойност  137 

500лв.  за Бизнес зона „Перистър“ 

 

2.2.2. Продажба:   9 броя- 14 000 лв. 
2.3. Вещни права:  6 броя имота  - 726000 лв.. 
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3.От общински поземлен фонд 

3.1.Наем, аренда: 390136лв. 
3.2. Продажба:   38 броя имота – 93 969,30 лв.. 
3.3 Учредено право на ползване      10 броя имота- 1 000лв. 
 

4.Имоти, предоставяни на концесия:   8 броя –   54 850лв. 
 

Б. РАЗХОДИ : 57 790 лв. 

1. За отчуждаване  на имоти- 5 000 лв. 
2. За текущи, основни ремонти  и издръжка на общински имоти- 16 000лв.        
3.За застраховане на имоти общинска собственост – 7 500лв. 
4. За изготвяне на пазарни оценки-5 000 лв. 
5. За изготвяне на концесионни анализи-12 000лв. 
6. Обяви за търгове и конкурси- 1 000лв. 
7.Изготвяне на технически паспорти на общински сграден фонд-10 000лв. 
8.Сервизно обслужване в битов комбинат-1290лв. 
 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРИ 

ПРЕЗ 2019 ГОДИНА 

1.Незастроени имоти 

1.1.Наем-общо имоти, отдавани под наем   31 броя,  с предстояща 
процедура -   5 броя, както следва: 
1. Терен за търговска дейност с цветя, позиция №8, ул.“Марица“ №2, 

гр.Разград 

2. Терен за търговска дейност с цветя, позиция №2, ул.“Марица“ №2, 

гр.Разград 

3. Терен за търговска дейност сезонно заведение за хранене и 

развлечение,местност „Кованлък“,в района на язовир „Пчелин-2“, 

гр.Разград 

4. Терен за търговска дейност сезонно заведение за хранене и 

развлечение,общински тенис кортове, гр.Разград 

5. Терен за търговска дейност, парцел Х, кв.26  с.Мортагоново 

 

1.2 Продажби -  16 броя 
1. Имот №61710.506.529, гр.Разград, Гарова промишлена зона-18250кв.м 

2. Поземлен имот № 61710.502.6111, гр.Разград , ул.“Хаджи Димитър “ № 

32– 640 кв.м 

3. Поземлен имот  №174, кв.22, с.Радинград, ул.“Витоша“ 1 – 1625 кв.м. 

4. Имот №398, кв.16, с.Киченица, ул.”23-ти септември” №7-1134кв.м 

5. Имот №399, кв.16, с.Киченица, ул.”23-ти септември” №5-1093 кв.м  

6. Имот №70860.507.631, с.Стражец, ул.“Москва“-1540 кв.м 

7. Имот VІІІ-250, кв.43,  с.Ушинци, ул.”Стефан Караджа” №15-950кв.м 
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8. Имот №272, кв.30, с.Липник-4 612кв.м 

9. Имот №61710.502.6441, гр.Разград, ул.“Хъшове“-1525 кв.м 

10. Имот №1135, кв.39, с.Ясеновец-524кв.м 

11. Имот №61710.501.46, гр.Разград, ул.”Добруджа” №2Б-5712 кв.м 

12. Имот № 18589.9.202, с.Гецово – 3384 кв.м. 

13. Имот №416, кв.20А, с.Ушинци, ул.“Бачо Киро“ №37А -2176 кв.м. 

14. Имот №417, кв.20А, с.Ушинци, ул.“Бачо Киро“ №37Б -1224 кв.м. 

15. Имот №1350, в кв.98 , с.Дянково – 1346кв.м. 

16.  Имот №2, в кв.1 , с.Островче,  ул.“Искър“ 29 – 1030 кв.м. 

 

1.3.Вещни права-8 броя 
1.Имот №61710.505.7307, гр.Разград, ул.Конверсия  № 2-А, Бизнес зона 
„Перистър”- 932,00 м2 

2.Имот №61710.505.7200, гр.Разград, ул.Търговска  № 3, Бизнес зона 
„Перистър”-  2 361,00 м2 

3.Имот №61710.505.7222, гр.Разград, ул.Мебелна № 9, Бизнес зона 
„Перистър”-  2 886,00 м2 

4.Имот №61710.505.7240, гр.Разград, ул.Мебелна №3, Бизнес зона 
„Перистър” – 1794,00 м2 

5.Имот №61710.505.7199, гр.Разград, ул.Търговска  № 1, Бизнес зона 
„Перистър”-  1 666,00 м2 

6.Имот №61710.505.7204, гр.Разград, ул.Конверсия  № 6, Бизнес зона 
„Перистър”-  2 187,00 м2 

7.Имот №61710.505.7208, гр.Разград, ул.Търговска  № 4, Бизнес зона 
„Перистър”-  4 659,00 м2 

8. Имот №61710.505.7215, гр.Разград, ул.Складова № 6, Бизнес зона 
„Перистър”-  1892,00 м2 

 

2.Застроени имоти 

2.1.Жилищни имоти 

2.1.1 Наем 

Общо имоти, отдадени под наем 172 броя, в т.ч. с предстоящи процедури 

12 броя в гр.Разград, както следва: 
1.   ж.к. „Орел”, бл.8, вх.Б, ап.2-                      едностаен 

2.   ж.к. „Орел”,бл.12, вх.Г, ап.3-                     двустаен 

3.   ж.к. „Орел”, бл.17, вх.А, ап.9-                   тристаен 

4.  ж.к. „Орел”,бл.20, вх.Е, ап.1-                     двустаен 

5.  ж.к. „Орел”, бл.21, вх.А, ап.18-                  тристаен 

6.  ул. „Никола Пенев” № 44, вх.Д, ап.1         едностаен 

7.   ул. „Н.Пенев“ № 44, вх.Д, ап.2-                 двустаен разширен 
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8.   ул. „Н.Пенев“ № 46, вх.Г, ап.10-               едностаен 

9.   ул. „Н.Пенев“ № 48, вх.А, ап.6-                 едностаен 

10.  ул. „ Перистър” № 10,  ап.4 –                    двустаен 

11.  ул. „Гвардейска”, № 14 -                            къща 
12.  ул. „Свети Климент“ № 106, вх.Д, ап.12- двустаен 

 

2.1.2.Продажба-4 броя 
1.ул.“Костур“ №22а, ап.54                                   двустаен   

2.ул.”Перистър” №16, ап.15    двустаен 

3.ул.“Бузлуджа“ №4                                              къща 
4.Част от имот ул.“Места“ №15                          къща 
 

2.2.Нежилищни имоти 

2.2.1.Наем 

Общо имоти, отдавани под наем  158  броя, с предстоящи процедури - 13 

броя,  както следва: 
1. Партерно помещение с идентификатор 61710.502.6371.11.19, 

ж.к.”Освобождение”, бл.1, гр.Разград 

2. Партерно помещение с идентификатор 61710.502-6371.11.18, 

ж.к.”Освобождение”, бл.1, гр.Разград 

3. Помещение №37, бул.”България” №21 П, гр.Разград 

4.Партерни помещения,  бул.”България” №21 П, гр.Разград 

5.Част от къща и дворно място, кв.“Варош“, ул.Бенковски“ №2, гр.Разград 

6. Две стаи, кв.“Варош“, ул.“Г.С.Раковски“ №11, гр.Разград 

7.Партерно помещение, бул.“Априлско въстание“ №56, гр.Разград 

8.Част от имот №18589.501.119 – Бивше у-ще с.Гецово – сграда №3 – 

Физкултурен салон         

9.Партерно помещение, бул.”България” №5, гр.Разград 

10.Част от административна сграда, ул.“Вапцаров“ №23, с.Липник 

11.Част от здравна служба, ул.“3-ти март“ №51, с.Побит камък 

12.Част от партерно помещение на сграда с идентификатор      

№62089.502.1181.1, с.Раковски 

13. Част от сграда с идентификатор №62089.502.1181.1, представляваща 
кафе-еспресо, с.Раковски 

 

2.2.2.Продажба -  9  броя: 
1.УПИ ІХ, кв.20 и сграда с.Дряновец/бивше кметство/; 

2. Бивша фурна, ул.”Йордан Стоянов” №31, с.Дряновец; 

3. Продажба на имоти на собственици на законно построени сгради-7 броя. 
 

2.3.Вещни права- 5  броя в т.ч. пристрояване, надстрояване и сервитути. 

2.3.1. Право на ползване – 1 брой : 

1. Имот №61710.504.249 по кадастралната карта на гр.Разград 
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3.Общински поземлен фонд 

3.1 Наем и аренда 
3.1.1. Мери и пасища –  245 имота, с предстоящи процедури   134   имота, 
както следва: 
Землище Балкански - 000042, 000047, 000050, 000119; 

Землище Гецово - 18589.4.361, 18589.4.341, 18589.100.168; 

Землище Дряновец – 000092, 000077, 000087, 000093, 000104, 000114, 

000117, 000138, 000153, 051001 

Землище Разград – 61710.311.316, 61710.311.307, 61710.311.63, 

61710.311.2, 61710.281.2, 61710.13.130, 61710.13.128, 61710.13.107, 

61710.12.98; 

Землище Раковски – 62089.16.217, 60289.7.120,  62089.6.118, 62089.7.140, 

62089.7.141, 62089.7.143, 62089.8.151, 62089.10.118 

Землище Топчии – 007031, 021015, 027016, 074007, 076005, 076010; 

Землище Черковна – 000028, 000037, 000046, 000061, 000079, 000080, 

000085, 000108, 000168; 

Землище Ясеновец – 000012, 000015, 001077, 012113, 013039; 

Землище Пороище – имоти №№ 000222, 217019 

Землище Дянково – имоти №№ 000033, 000040, 000075, 000076, 000078, 

000079, 000081, 000082, 000092, 000093, 000094, 000096, 000099, 000100, 

000104, 000107, 000117, 000118, 000120, 000121, 000125, 000126, 000127, 

000128, 000132, 000134, 000135, 000139, 000140, 000151, 000188, 000190, 

000200, 000201, 000202, 000203, 000204, 000205, 000206, 000207, 000208, 

000209, 000213, 000227, 000232, 000233, 000234, 000258, 000272, 000290, 

000406, 000408, 000434, 000454 

Землище Мортагоново – имоти №№ 00032, 000046, 000059, 000069, 

000095, 000138, 000143, 000166 

Землище  Ушинци – имоти №№ 000132, 000136, 000170, 000177 

Землище Побит камък – имоти №№ 000015, 000050, 000051, 000061, 

000064, 000070, 000072, 000115, 000126 

Землище  Радинград – имоти №№ 010001, 012023, 013005 

 

 

3.1.2. Ниви - 620 имота, с предстоящи процедури 19 имота, както следва: 
Землище Черковна – 013036; 

Землище Мортагоново - 008038, 009004, 015039, 090107, 092012, 092014;  

Землище Побит камък – 024006, 064026, 051017, 051039, 063007; 

Землище Топчии – 051034, 074005, 077004, 078020, 079009, 080026, 

007005. 

 

3.1.3.Трайни насаждения-   94  имота, с предстоящи процедури 4 имота, 
както следва: 
Землище Осенец - 000019, 000442; 
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Землище Мортагоново - 000058; 

Землище Ушинци – 072004. 

 

3.2.  Продажба – 20  броя земеделски имота 
1. Имот   61710.609.4308  - овощна градина с площ 0,443дка, в 

местността “Арменски лозя“, гр.Разград 

2. Имот  №6170.609.4346 - друг вид нива с площ 1,832дка, в 
местността  „Арменски лозя“, гр.Разград 

3. Имот №6170.609.4359 – изоставено трайно насаждение с площ 

1,639дка в местността  „Арменски лозя“, гр.Разград 

4.Имот  №61710.606.5010  - лозе с площ 0,546дка в местността  
„Стражецки лозя“, гр.Разград 

5.Имот  №61710.800.6028 - лозе с площ 1,839дка в местността 
“Дянковски път I“, гр.Разград 

6.Имот  №61710.616.1886 - лозе с площ 9,158дка в местността 
“Дянковски път 2“ /лозята на Иван Радев/, гр.Разград 

7. Имот  №61710.614.2292 - лозе  с площ 0,758дка в местността 
м.“Исперихски път“, гр.Разград 

8.Имот  №61710.614.2293 - лозе с площ 0,662дка в местността 
“Исперихски път“, гр.Разград 

9.Имот  №61710.614.2297 - лозе с площ 0,662дка в местността 
“Исперихски път“, гр.Разград 

10.Имот  №61710.613.82 - лозе с площ 0,975дка в местността 
“Малкия хълм“, гр.Разград 

11.Имот  №61710.613.83 - лозе с площ 1,036дка в местността 
“Малкия хълм“, гр.Разград 

12.Имот  №61710.613.547 - лозе с площ 0,325дка в местността 
“Малкия хълм“, гр.Разград 

13.Имот №61710.613.565 - лозе с площ 0,700дка в местността 
“Малкия хълм“, гр.Разград 

14.Имот  №61710.613.566 - лозе с площ 0,791дка в местността 
“Малкия хълм“ 

15.Имот  №61710.613.4432 - лозе с площ 0,464дка в местността 
“Малкия хълм“, гр.Разград 

16.Имот  №61710.613.701 - лозе с площ 1,015дка в местността 
“Малкия хълм“, гр.Разград 

17.Имот  №61710.612.262 - лозе с площ 0,483дка в местността 
“Обзор“, гр.Разград 

18.Имот №61710.614.2948-лозе с площ 0,600дка в местността 
„Исперихски път“, гр.Разград 

19.Имот №18589.15.34-нива с площ 23,143дка в местността 
„Курникулак“, с.Гецово 
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20.  Имот №37109.22.76 – деградирала ливада с площ  19014 кв.м., в 
местността „Мандаджа“, с.Киченица. 

21. Имот № 61710.607.3918 – лозе, с площ 1232 кв.м., в местността 
„Изгрев”, гр. Разград; 

 22. Имот № 61710.607.3922 – лозе, с площ 582 кв.м., в местността 
„Изгрев”, гр. Разград; 

 23. Имот № 61710.607.3923 – лозе, с площ 496 кв.м., в местността 
„Изгрев”, гр. Разград; 

 24. Имот № 61710.607.3924 – лозе, с площ 440 кв.м., в местността 
„Изгрев”, гр. Разград; 

 25. Имот № 61710.607.4226 – лозе, с площ 784 кв.м., в местността 
„Изгрев”, гр. Разград; 

 26. Имот № 61710.607.6117 – нива, с площ 1119 кв.м., в местността 
„Изгрев”, гр. Разград; 

 27. Имот № 61710.607.6132 – лозе, с площ 2044 кв.м., в местността 
„Изгрев”, гр. Разград; 

 28. Имот № 61710.608.4683 – лозе, с площ 605кв.м., в местността 
„Простор”, гр. Разград; 

 29. Имот № 61710.608.4684 – лозе, с площ 413 кв.м., в местността 
„Простор”, гр. Разград; 

 30. Имот № 61710.609.3747 – друг вид нива, с площ 1172 кв.м., в 
местността „Арменски лозя”, гр. Разград; 

 31. Имот № 61710.609.3748 – овощна градина, с площ 566 кв.м., в 
местността „Арменски лозя”, гр. Разград; 

 32. Имот № 61710.609.6972 – друг вид нива, с площ 525 кв.м., в 
местността „Арменски лозя”, гр. Разград; 

 33. Имот № 61710.612.264 – лозе, с площ 531 кв.м., в местността 
„Обзор”, гр. Разград; 

 34. Имот № 61710.612.2345 – лозе, с площ 967 кв.м., в местността 
„Обзор”, гр. Разград; 

 35. Имот № 61710.613.137 – лозе, с площ 871 кв.м., в местността 
„Малкия хълм”, гр. Разград; 

 36. Имот № 61710.613.138 – лозе, с площ 779 кв.м., в местността 
„Малкия хълм”, гр. Разград; 

 37. Имот № 61710.613.4124 – лозе, с площ 1759 кв.м., в местността 
„Малкия хълм”, гр. Разград; 

 38. Имот № 61710.614.2172 – лозе, с площ 655 кв.м., в местността 
„Исперихски път”, гр. Разград.“  

 

3.3 Учредено право на ползване 
Пчелини- 224  дка,  с предстоящи процедури имоти с площ  20  дка 
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4. Имоти, предоставяни на концесия-8 броя, в т.ч. с предстояща 
процедура 1 брой, както следва: 
1. Язовир „Островче”, находящ се в землището на с. Островче, с ЕКАТТЕ 

54420, община Разград,  съставляващ имот  № 000047 с обща площ от 
88,810 дка и имот №000169 с площ от 3,885 дка. 
 

  

 РАЗДЕЛ ІV 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1.Настоящата програма подлежи на актуализация при възникнала 
необходимост  през годината.  

2.Програмата и промените в нея се обявяват на населението и се 
публикуват на интернет страницата на Общината.  

3.Настоящата програма е приета с Решение № 656 по Протокол № 

51/31.01.2019г. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 669 

по Протокол № 52/26.02.2019 год. на Общински съвет Разград; изм. и доп. 

с Решение № 682 по Протокол № 53/26.03.2019 год. на Общински съвет 
Разград;  изм. и доп. с Решение № 699 по Протокол № 54/30.04.2019 год. на 
Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 723 по Протокол № 

56/30.05.2019 год. на Общински съвет Разград; изм. и доп. с Решение № 

740 по Протокол № 57/25.06.2019 год. на Общински съвет Разград; изм. и 

доп. с Решение № 756 по Протокол № 58/30.07.2019 год. на Общински 

съвет Разград 

 
 


