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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
ИНЖ.ЖИВКО ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
Относно: Изменение / допълнение в приета с решение № 1-7/31.01.2019 г. и
допълнена с решение № 3-40 от 29.03.2019 год. на Общински съвет гр.Тервел
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в
Община Тервел през 2019 год.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Общински съвет Тервел прие стратегия за управление на общинската
програма по Закона за Общинската собственост – чл.8, ал.9 т.10 програмата се
приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и
може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и
актуализация на общинския бюджет.
Законодателят е взел предвид динамичните процеси в икономическите
среди и е предвидил опция за актуализация на годишната програма за общинска
собственост .
В случая се налага допълнение към раздел II :
II.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ КОИТО ОБЩИНАТА ИМА
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА
ПРОДАЖБА И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ
Точка Б:ПРОДАЖБА НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
С заявление№ РД-25-1090/20.03.2019 год. А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД са
отправили искане към Общинска администрация гр.Тервел за закупуване на ПИ
14982.28.14 по КККР на с.Главанци с площ от 2167 кв.м с цел подобряване на
качеството на мрежата за монтиране на телекомуникационно съоръжение. По НТП
имота има отреждане - за друг вид застрояване.
„ВЕДИ 92“ ЕООД гр.Тервел представлявано от Дияна Тодорова Димитрова
е депозирала молба вх.№ ТС -86-1471 от 16.04.2019 год. за отстъпено право на
строеж за търговски обект в ПИ 72271.501.1918 по КККР на гр.Тервел за 44 кв.м.
Халил Исмаил Али от с.Безмер с молба вх.№ РД -17-1467/15.04.2019 год.
е отправил искане за закупуване на ПИ 03215.40.50 с площ от 730 кв.м по НТП –
Нива по КККР на с.Безмер.
Желязко Матеев Желязков от гр.Тервел с молба вх.№ РД -113490/27.06.2018 год. е отправил искане за закупуване на ПИ 39127.14.206 с площ от
1123 кв.м по НТП – За друг вид застрояване по КККР на с.Кочмар.
Недка Тодорова Пенчева от гр.Добрич с молба вх.№ РД -11-3614/02.07.2018
год. е отправил искане за закупуване на ПИ 39127.14.208 с площ от 601 кв.м по
НТП – За друг вид застрояване по КККР на с.Кочмар.
Проектът за изменение на годишната програма е преминал през
процедура на публично обсъждане, с което са спазени формалните изисквания на
Закона за общинската собственост – чл.8, ал.9 и 10, както и Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество-чл.4, ал.3 и ал.4.
С оглед на гореизложеното ,

Предлагам Общински съвет гр.Тервел да вземе следното
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, чл.4 от
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество Общински съвет Тервел Реши :
Приема допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с
имотите общинска собственост в община Тервел през 2018 год. , както следва :
№по
ред

Вид дейност/Описание на имота

Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост
Продажба на имоти – общинска собственост
I.
1.227 ПИ 03215.40.50 по КККР на с.Безмер с площ от 7300 кв.м
1.228 ПИ 14982.28.14 по КККР на с.Главанци с площ от 2167 кв.м
1.229 ПИ 39127.14.206 по КККР на с.Кочмар с площ от 1123 кв.м
1.230 ПИ 39127.14.208 по КККР на с.Кочмар с площ от 601 кв.м
2. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА ГАРАЖИ, ТЕРАСИ И
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
2.4

ГК

Учредено възмездно право на строеж за търговски обект в
ПИ 72271.501.1918 по КККР на гр.Тервел ЗП – 44 кв.м

КМЕТ НА ОБЩИНА :
( инж.Ж.Георгиев)

