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ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка и допълнение на
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в община Тервел през 2018г.

Уважаеми общински съветници,
С Решение № 1-2 от 30.01.2018г. Общински съвет гр.Тервел прие
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в община Тервел през 2018г.
При подготовката на материалите е допусната техническа грешка в
т.ІV. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в
собственост и способите за тяхното придобиване.
В деловодството на община Тервел с вх. № РД-01-3208/06.06.2018г. е
постъпила молба от Реджеб и Сения Халил чрез пълномощника си адв. Тодор
Георгиев за ликвидиране на съсобственост между община Тервел и
молителите за имот находящ се в кв.33, УПИ ХХХIV по РП на с.Зърнево.
Айдън Ахмед от гр. Варна е подал молба с вх. № РД-013254/08.06.2018г. за закупуване на имот УПИ ІІ, кв.7 по РП на с.Честименско.
Тихомира Пенчева от гр.София е депозирала искане с вх. № РД-012708/14.05.2018г. за ликвидиране на съсобственост за имот УПИ VI, кв.9 по
РП на с.Кочмар с община Тервел.
Бейнал Ахмед от с.Зърнево с молба вх. № РД-01-2279/26.04.2018г.
заявява желанието си за ликвидиране на съсобственост за имот УПИ VIII,
кв.12 по РП на с.Зърнево с община Тервел.
Проектът на поправка на явна фактическа грешка и допълнението на
програмата са преминали процедурата на публично обсъждане, с което са
спазени изискванията на Закона за общинската собственост – чл.8, ал.9 и 10,
както и чл.4, ал.3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в община Тервел.

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяваща
гъвкавост при нейното изпълнение и може да се актуализира през годината.
На основание чл.114, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на
ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
(мандат 2015-2019г.), предлагам на Общински съвет да приеме следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл.8, ал.9 от ЗОС и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от
ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.11 от Правилника за организация и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация (мандат 2015-2019г.), чл.4 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет Тервел Реши:
1. Приема поправка на очевидна фактическа грешка в т.ІV. Описание на
имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и
способите за тяхното придобиване на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост в община Тервел през 2018г.,
както следва:
IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ
№ по ред 1 било: Придобиване на имот с идентификатор 72271.106.18
по КК на гр.Тервел с площ от 14.999дка за разширение на гробищен парк
гр.Тервел
става: Придобиване на имот с идентификатор 72271.10.18 по КК на
гр.Тервел с площ от 15.002 дка за разширение на гробищен парк гр.Тервел
№ по ред 2 било: Придобиване на имот с идентификатор 72271.106.16
по КК на гр.Тервел с площ от 5.000 дка за разширение на гробищен парк
гр.Тервел
става: Придобиване на имот с идентификатор 72271.10.16 по КК на
гр.Тервел с площ от 5.001 дка за разширение на гробищен парк гр.Тервел
2. Допълва т. ІІ. Описание на имотите, които общината има намерение
да предложи за предоставяне под наем, за продажба и за предоставяне на
концесия на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост в община Тервел през 2018г., както следва:
ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА И ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

№ по
ред

Вид дейност/Описание на имота
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ

1.
1.127
2.
2.5
2.6
2.7

Б. От разпореждане с имоти – общинска собственост
Продажба на имоти – общинска собственост
Дворно място УПИ ІІ, кв.7 по РП на с.Честименско – 0.703 дка
ПРОДАЖБА НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ЦЕЛ
ЛИКВИДИРАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ
Част от дворно място кв.9, УПИ VІ 246 по РП на с.Кочмар – 0.950 дка
Част от дворно място кв.12, УПИ VІІІ по РП на с.Зърнево – 0.655 дка
Част от дворно място кв.33, УПИ ХХХІV 84 по РП на с.Зърнево – 0.589 дка
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