ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ТЕРВЕЛ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
ИНЖ.СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
Относно: Изменение и допълнение на приета с решение № 6-42 от 14.04.2022
г., на Общински съвет гр.Тервел Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в Община Тервел през 2022 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-18-1651 от 18.04.2022 год. Йордан Стефанов Йорданов от
гр.Тервел е отправил искане към Общинска администрация гр.Тервел,за закупуване на
дворно място кв.13, УПИ IV на площ от 1000 кв.м.
Ерхан Керимов Ибрямов от гр.Добрич е депозирал искане с вх.№ ТС.18-1905/
10.05.2022 год.,за закупуване на дворно място кв.2 УПИ Х по РП на с.Ангеларий .
С молба ТС-18-1848/05.05.2022 год. Сейдамет Адем Джелил от с.Жегларци е
депозирал искане за закупуване на УПИ XII, УПИ XIII , УПИ XIV и УПИ XV, кв.16
по РП на с.Жегларци..
Емел Айдън Чънар Саваш от с.Честименско със заявление вх.№ ТС-18-1642 от
15.04.2022 год.е отправила искане за закупуване на УПИ III, кв.7 по РП на
с.Честименско.
Йозджан Шакиров Сабриев от с.Балик е депозирал в Общинска администрация
искане вх. № ТС-18-2068/23.05.2022год., за закупуване на ПИ 02405.10.86 и ПИ
02405.10.87 по КККР на с.Балик и двата имота по НТП – Лозе.
Пламена Миленова Господинова от гр.Тервел със заявление вх.№ ТС-182098/26.05.2022 год.е отправила искане за закупуване на дворни места кв.67, УПИ
IIIобщ. УПИ VIобщ. Кв.67; УПИ VIIобщ.кв.67 и УПИ VIIIобщ.кв.67 по РП на с.Безмер,
както и лозя общинска собственост ПИ 03215.13.254, 03215.13.286, 03215.13.282;
03215.13.288; 03215.13.290; 03215.13.293 ; 03215.13.295; 03215.13.296; 03215.13.297 и
ПИ 03215.13.298 по КККР на с.Безмер.
Сияна и Иван Минкови собственици на самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 72271.501.1206.1 по КККР на гр.Тервел са депозирали заявление вх.№

ТС-86-2279 / 01.06.2022 год. за отстъпено право на строеж - пристройка към
съществуващо жилище със ЗП 60 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 2022 год. , както следва :
№
Вид дейност/Описание на имота
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ
Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост
1.85

Продажба на имоти – общинска собственост
Дворно място кв.16, УПИ XII по РП на с.Жегларци с площ от 858 кв.м.

1.86

Дворно място кв.16, УПИ XIII по РП на с.Жегларци с площ от 858 кв.м.

1.87

Дворно място кв.16, УПИ XIV по РП на с.Жегларци с площ от 858 кв.м.

1.88

Дворно място кв.16, УПИ XV по РП на с.Жегларци с площ от 1598 кв.м.

1.89

Дворно място кв.7, УПИ III по РП на с.Честименско с площ от 1078 кв.м.

1.90

Дворно място кв.13, УПИ IV по РП на с.Кочмар с площ от 1000 кв.м

1.91

Лозе ПИ 02405.10.86 по КККР с.Балик с площ от 1 707 кв.м

1.92

Лозе ПИ 02405.10.87 по КККР с.Балик с площ от 1 279 кв.м

1.93

Лозе ПИ 03215.13.254 по КККР с.Безмер с площ от 652 кв.м

1.94

Лозе ПИ 03215.13.286 по КККР с.Безмер с площ от 391 кв.м

1.95

Лозе ПИ 03215.13.288 по КККР с.Безмер с площ от 437 кв.м

1.96

Лозе ПИ 03215.13.290 по КККР с.Безмер с площ от 440 кв.м

1.97

Лозе ПИ 03215.13.293 по КККР с.Безмер с площ от 330 кв.м

1.98

Лозе ПИ 03215.13.295 по КККР с.Безмер с площ от 431 кв.м

1.99

Лозе ПИ 03215.13.296 по КККР с.Безмер с площ от 429 кв.м

1.100

Лозе ПИ 03215.13.297 по КККР с.Безмер с площ от 401 кв.м

1.101

Лозе ПИ 03215.13.298 по КККР с.Безмер с площ от 319 кв.м

1.102

Лозе ПИ 03215.13.282 по КККР с.Безмер с площ от 312 кв.м

1.103

Дворно място кв.67, УПИ III по РП на с.Безмер с площ от 1 080 кв.м

1.104

Дворно място кв.67, УПИ VI по РП на с.Безмер с площ от 1 260 кв.м

I.

1.105

Дворно място кв.67, УПИ VII по РП на с.Безмер с площ от 1 075 кв.м

1.106

Дворно място кв.67, УПИ VIII по РП на с.Безмер с площ от 825 кв.м

2.

ПРОДАЖБА

НА

ПИ-ОБЩИНСКА

СОБСТВЕНОСТ

НА

СОБСТВЕНИКА НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНА СГРАДА
2.3

Дворно място кв.2 ,УПИ Х по РП на с.Ангеларий с площ от 1 350 м2

4.

УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ И ПРАВО НА
ПРИСТРОЯВАНЕ ЗА ЖИЛИЩЕ, ГАРАЖИ, ТЕРАСИ И
ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
Учредено право за пристройка към съществуващо жилище ПИ
72271.501.1206 по КККР гр.Тервел( кв.69, УПИ IV по РП на гр.Тервел) с
площ 60 кв.м
Учредяване право на ползване за офис в сграда общинска
собственост находяща се в ПИ 72271.501.2112 по КККР на гр.Тервелвтори етаж от сграда с идентификатор 72271.501.2112.1 - ЗП 244 кв.

4.2

4.3

ГК

КМЕТ НА ОБЩИНА :
(инж.С.СИМЕОНОВ)

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

