ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ТЕРВЕЛ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
ИНЖ.СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
Относно: Изменение / с решение № 1-2/31.01.2020 г., на Общински съвет
гр.Тервел Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Тервел през 2020 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№ тс-18-299 ОТ 20.01.2020 год. Меджит Мустафа Ахмед от
с.Жегларци е отправил искане към Общинска администрация гр.Тервел,за закупуване
на ПИ 29035.40.139 по КККР на с.Жегларци с площ от 864 кв.м отреден за „ Друг вид
застрояване“.
Невзат Адем Юсуф от с.Жегларци с молба вх.№ ТС-86-244 от 15.01.2020 год. е
отправил искане за закупуване на ПИ 29035.40.138 с площ от 738 кв.м;ПИ 29035.40.137
с площ от 728 кв.м и ПИ 29035.40.134 с площ от 859 кв.м всички по НТП – Друг вид
застрояване по КККР на с.Жегларци.
С молба ТС-18-556/04.02.2020 год. Юсуф Исмаил Садула от с.Божан е
депозирал искане за закупуване на УПИ V, кв.21 по РП на с.Божан – Дворно място с
площ от 900 кв.м и жилищна сграда.
„Казино Ескейп гр.Исперих“ ООД , е депозирана молба за ликвидиране на
съсобственост с община Тервел за УПИ XVII304, кв.53 по РП на с.Орляк.Община Тервел
е собственик на 700 кв.м .
Краснодар Николов Танчев от гр.Добрич е отправил искане с вх. № ТС-18-855
от 25.02.2020 год. за закупуване на ПИ 06464.20.105 по КККР на с.Брестница.
Любчо Любенов Христов от с.Орляк е депозирал искане в Общинска
администрация с вх. № ТС-18-5144 от 30.12.2019 год. за закупуване на УПИ XI, кв.20
по РП на с.Орляк.
Тодор Вълчев Костадинов от с.Нова Камена е депозирал молба вх. № ТС-18821/ 21.02.2020 год. за закупуване на УПИ XV кв.46 по РП на с.Нова Камена с площ от
2254 кв.м.
Ахмед Расим от с.Жегларци е депозирал искане вх.№ ТС-18-876/26.02.2020
год. за закупуване на ПИ 29035.40.135 по КККР на с.Жегларци.

Гюлхан Ахмед Сали от гр.Тервел е депозирала молба вх.№ ТС-18920/28.02.2020 год. за включване в годишната програма за продажба на УПИ ХIХ и
УПИ XXI, кв.5 по РП на с.Честименско.
С молба вх.№ ТС-18-1214/12.03.2020 год. Мустафа Салим Ибраим от с.Орляк,е
отправил искане за закупуване на УПИ I, УПИ II,УПИ III и УПИ IV, кв.64 по РП на
с.Орляк.
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 2020 год. , както следва :
№по
ред
Вид дейност/Описание на имота
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ
Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост
I.
Продажба на имоти – общинска собственост
1.221 Дворно място кв.21, УПИ V по РП на с.Божан с площ от 900 кв.м.
1.222
1.223
1.224
1.225
1.226
1.227
1.228
1.229
1.230
1.231
1.232
1.233
1.234
1.235
2.

ПИ 29035.40.139 по КККР на с.Жегларци с площ от 864 кв.м
ПИ 29035.40.138 по КККР на с.Жегларци с площ от 738 кв.м
ПИ 29035.40.137 по КККР на с.Жегларци с площ от 728 кв.м
ПИ 29035.40.134 по КККР на с.Жегларци с площ от 859 кв.м
ПИ 29035.40.135 по КККР на с.Жегларци с площ от 775 кв.м
Дворно място кв.20, УПИ XI по РП на с.Орляк с площ от 700 кв.м
Дворно място кв. 46 УПИ XVпо РП с.Нова Камена с площ от 2254кв.м
ПИ 06464.20.105 по КККР на с.Брестница с площ от 3 052 кв..
Дворно място кв.64, УПИ I по РП на с.Орляк с площ от 1030 кв.м
Дворно място кв.64, УПИ II по РП на с.Орляк с площ от 1130 кв.
Дворно място кв.64, УПИ III по РП на с.Орляк с площ от 1115 кв.м
Дворно място кв.64, УПИ IV по РП на с.Орляк с площ от 1165 кв.м Дворно място кв.5 УПИ ХIХ по РП на с.Честименско с площ от 1250 м2
Дворно място кв.5 УПИ ХХI по РП на с.Честименско с площ от 1235 м2

ПРОДАЖБА НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ С ЦЕЛ ЛИКВИДИРАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ
2.3
Дворно място УПИ XVII304, кв.53 по РП на с.Орляк с площ от 700 м2
ГК /ГР
КМЕТ НА ОБЩИНА :
(инж.С.Симеонов)

