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              Относно: Изменение /  с решение № 3-17/25.02.2021 г., 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 – 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-86-843 от 22.02.2021 год. „ ДЕВЕЛ ПРОДЖЕКТС“ ООД от 

гр.Варна е отправил искане към Общинска администрация гр.Тервел,за закупуване на 

53 броя ПИ  по КККР на с.Коларци всички с НТП „ Друг вид застрояване“. 

              Бейрам Яшар Раим от с.Каблешково и депозирал искане  с вх.№ РД-25-452 от 

29.01.2021 год. за закупуване на общинско жилище кв.6 УПИ VII по РП на 

с.Каблешково. 

              С молба ТС-18-688/15.02.2021 год. Доню Стефанов Симеонов  от с.Жегларци  е 

депозирал  искане за закупуване на частта на Община Тервел от УПИ V355 и УПИ VI355, 

кв.7 по РП на с.Жегларци. Делът на Община Тервел и двата УПИ е в размер на 180 кв.м 

за всяко УПИ поотделно 

              Димитър Николов Каракашев е депозирал молба с вх.№ ТС-18-5244 от 

29.10.2020 год. за закупуване на терена върху който има построена сграда – кад.№ 52  

по неодобрената кадастрална карта на с.Оногур.Община Тервел е собственик на 129 

кв.м . 

             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 

 Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост 

I. Продажба на имоти – общинска собственост   

1.113 Дворно място кв.32, УПИ I по РП на с.Кладенци с площ от 945 кв.м.  

1.114 ПИ 38025.48.49 по КККР на с.Коларци с площ от 1983 кв.м  . 

1.115 ПИ 38025.48.50 по КККР на с.Коларци с площ от 1836 кв.м   

1.116 ПИ 38025.48.51 по КККР на с.Коларци с площ от 3449 кв.м   

1.117 ПИ 38025.48.52 по КККР на с.Коларци с площ от  979 кв.м   

1.118 ПИ 38025.48.54 по КККР на с.Коларци с площ от 396 кв.м     

1.119 ПИ 38025.48.55 по КККР на с.Коларци с площ от 398 кв.м     

1.120 ПИ 38025.48.62 по КККР на с.Коларци с площ от 1637 кв.м    

1.121 ПИ 38025.48.67 по КККР на с.Коларци с площ от 2957 кв.м    

1.122 ПИ 38025.48.68 по КККР на с.Коларци с площ от 2647 кв.м    

1.123 ПИ 38025.48.69 по КККР на с.Коларци с площ от  2348 кв.м    

1.124 ПИ 38025.49.2 по КККР на с.Коларци с площ от   7028 кв.м    

1.125 ПИ 38025.49.6 по КККР на с.Коларци с площ от  2951 кв.м     

1.126 ПИ 38025.50.31 по КККР на с.Коларци с площ от  811 кв.м      

1.127 ПИ 38025.50.37 по КККР на с.Коларци с площ от  1256 кв.м    

1.128 ПИ 38025.50.38 по КККР на с.Коларци с площ от  1395 кв.м    

1.129 ПИ 38025.50.39 по КККР на с.Коларци с площ от  3027 кв.м    

1.130 ПИ 38025.50.40 по КККР на с.Коларци с площ от  1000 кв.м    

1.131 ПИ 38025.50.42 по КККР на с.Коларци с площ от  2404 кв.м    

1.132 ПИ 38025.50.43 по КККР на с.Коларци с площ от    992 кв.м      

1.133 ПИ 38025.50.44 по КККР на с.Коларци с площ от    525 кв.м      

1.134 ПИ 38025.50.45 по КККР на с.Коларци с площ от   1440 кв.м     

1.135 ПИ 38025.50.47 по КККР на с.Коларци с площ от    736 кв.м      

1.136 ПИ 38025.50.75 по КККР на с.Коларци с площ от    1844 кв.м   

1.137 ПИ 38025.50.76 по КККР на с.Коларци с площ от    1658 кв.м    



1.138 ПИ 38025.50.78 по КККР на с.Коларци с площ от    2879 кв.м      

1.139 ПИ 38025.50.79 по КККР на с.Коларци с площ от    1314 кв.м      

1.140 ПИ 38025.50.80 по КККР на с.Коларци с площ от      888 кв.м        

1.141 ПИ 38025.50.81 по КККР на с.Коларци с площ от     794 кв.м         

1.142 ПИ 38025.50.83 по КККР на с.Коларци с площ от     927 кв.м         

1.143 ПИ 38025.50.84 по КККР на с.Коларци с площ от     904 кв.м         

1.144 ПИ 38025.50.85 по КККР на с.Коларци с площ от   2297 кв.м        

1.145 ПИ 38025.50.86 по КККР на с.Коларци с площ от   1661 кв.м        

1.146 ПИ 38025.50.87 по КККР на с.Коларци с площ от    1077 кв.м         

1.147 ПИ 38025.50.88 по КККР на с.Коларци с площ от     4448 кв.м       

1.148 ПИ 38025.50.89 по КККР на с.Коларци с площ от     2887 кв.м       

1.149 ПИ 38025.50.90 по КККР на с.Коларци с площ от       484 кв.м       

1.150 ПИ 38025.50.91 по КККР на с.Коларци с площ от     1152 кв.м        

1.151 ПИ 38025.50.93 по КККР на с.Коларци с площ от       901 кв.м        

1.152 ПИ 38025.50.94 по КККР на с.Коларци с площ от       840 кв.м         

1.153 ПИ 38025.50.95 по КККР на с.Коларци с площ от       821 кв.м         

1.154 ПИ 38025.50.100 по КККР на с.Коларци с площ от     1414 кв.м       

1.155 ПИ 38025.50.133 по КККР на с.Коларци с площ от     1046 кв.м       

1.156 ПИ 38025.50.134 по КККР на с.Коларци с площ от        802 кв.м      

1.157 ПИ 38025.50.135 по КККР на с.Коларци с площ от      2463 кв.м      

1.158 ПИ 38025.50.136 по КККР на с.Коларци с площ от        331 кв.м      

1.159 ПИ 38025.52.124 по КККР на с.Коларци с площ от     4336 кв.м      

1.160 ПИ 38025.52.125 по КККР на с.Коларци с площ от     2746 кв.м      

1.161 ПИ 38025.52.129 по КККР на с.Коларци с площ от     3262 кв.м      

1.162 ПИ 38025.52.130 по КККР на с.Коларци с площ от     4820кв.м       

1.163 ПИ 38025.52.131 по КККР на с.Коларци с площ от     2842кв.м      

1.164 ПИ 38025.52.151 по КККР на с.Коларци с площ от     2037кв.м       

1.165 ПИ 38025.52.154 по КККР на с.Коларци с площ от     1757кв.м      

1.166 ПИ 38025.52.156 по КККР на с.Коларци с площ от     3902 кв.м       

1.167 Дворно място с.Каблешково кв.6 УПИ VII с площ от 720 кв.м          

1.168 Дворно място с.Жегларци кв.20 УПИ ХХ с площ от  1160 кв.м 

2.         ПРОДАЖБА НА  ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ С ЦЕЛ  ЛИКВИДИРАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ 

2.4 Дворно място кад.№ 52 по КП на с.Оногур с площ от 129  м2  

   3. ПРОДАЖБА  НА  ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ С ЦЕЛ  ЛИКВИДИРАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ  
3.3 Част от дворно място УПИ V 355,  кв.7 по РП на с.Жегларци с площ от 180 м2 . 



 

  ГК                                                         КМЕТ НА ОБЩИНА : 
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3.4 Част от дворно място УПИ V 355,  кв.7 по РП на с.Жегларци с площ от 180 м2 

4. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ  И ПРАВО НА 

ПРИСТРОЯВАНЕ  ЗА ЖИЛИЩЕ, ГАРАЖИ, ТЕРАСИ И 

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ 

4.2 Учредено право за строеж  за „Търговски обект“ ПИ 72271.501.92 по 

КККР гр.Тервел( кв.27, УПИ XVII по РП  на гр.Тервел) с площ 100 кв.м 

4.3 Учредено право за строеж  за „Търговски обект“ ПИ 72271.501.1373 по 

КККР гр.Тервел( кв.61, УПИ I по РП  на гр.Тервел) с площ 350 кв.м 


