ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ТЕРВЕЛ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
ИНЖ.СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
Относно: Изменение / с решение № 3-17/25.02.2021 г., допълнена с решение №
4-41 от 25.03.2021 год., допълнена с решение № 8-77 от 16.07.2021 . и допълнена с
решение № 10-108 от 30.09.2021 год., на Общински съвет гр.Тервел Годишна програма
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Тервел през
2021 год.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Общински съвет Тервел прие стратегия за управление на общинската
програма по Закона за Общинската собственост. В изпълнение на стратегията по
чл.8, общинския съвет приема годишната програма за управление и
разпореждане с имотите общинска собственост, по предложение на кмета на
общината. 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
съгласно чл.8, ал.9 от ЗОС .
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
Със заявление № ТС-18-5046 от 01.10.2021 год. Садие Салиева Ахмед е
депозирана молба към Общинска администрация гр.Тервел за закупуване на УПИ IV70 кв. 2 в РП на с. Честименско.
Атанас Георгиев Атанасов от гр.Тервел е депозирал молба в Общинска
Администрация с вх.№ ТС-86-5025 от 01.10.2021 год., с искане за закупуване на
общинското участие в УПИ VII56, кв.17 по РП на с.Кочмар.
Със заявление вх.№ ТС – 18-5044/01.10.2021 год. „ БАЛМЕТ“ ООД гр.Русе
желае да ликвидира съсобственост с Община Тервел, като изкупи дела на Общината –
53 кв.м.
Михаил Николов Михайлов с молба вх. № ТС-18- 4916 от 07.10.2021 год.е
заявил желание да закупи ПИ 72271.68.56 по КККР на гр.Тервел.
В Общинска администрация гр.Тервел е депозирана молба вх.№ ТС-01-5079 от
04.10.2021 год. от Илиян Костадинов Михайлов, с искане за закупуване на ПИ
72271.501.2026 и ПИ 72271.501.2123 по КККР на гр.Тервел
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.
6 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 2021 год. , както следва :
№по
ред

Вид дейност/Описание на имота
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ

1.183

Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост
УПИ IV-70 кв. 2 в РП на с. Честименско с площ от 1184 кв.м.

1.184

ПИ 72271.68.56 по КККР на гр.Тервел с площ от 1769 кв.м

1.185

ПИ 72271.501.2123 по КККР на гр.Тервел с площ от 1 035 кв.м

1.186

ПИ 72271.501.2026 по КККР на гр.Тервел с площ от 510 кв.м

2.

ПРОДАЖБА НА

3.5

СОБСТВЕНОСТ С ЦЕЛ ЛИКВИДИРАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ
ПИ 72271.501.2163 по КККР на гр.Тервел с площ от 53 кв.м

3.6

УПИ VII56 кв.17 по РП на с Кочмар с площ от 300 кв.м

ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ОБЩИНСКА

КМЕТ НА ОБЩИНА :
(инж.С.СИМЕОНОВ)

Съгласувал юрисконсулт:………………………………………( Б.Димитрова)
Изготвил директор д-ция „ ОСТСУ“:………………………………….(Г.Русенов)

