
                                                          ДО 

                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                                                          ГР.ТЕРВЕЛ 

 

                                                          П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

                                                          ОТ 

                                                          ИНЖ.СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ 

                                                          КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

 

              Относно: Изменение  и допълнение на приета с  решение № 6-42 от 14.04.2022 

г.   допълнена с решение № 8-80/29.06.2022  год. и допълнена с решение № 11-118 от 

29.09.2022 год. 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, ал.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 молба вх.№  РД-25-4935 от 25.10.2022 год. ЗК „БЕЗМЕР“ с.Безмер  е 

отправила искане към Общинска администрация гр.Тервел,за закупуване на  13 броя 

ПИ  по КККР  на с.Безмер по НТП – Промишлено стопанска дейност.  

              Ивелин Руменов Тодоров от с.Зърнево  е депозирал искане  с вх.№ ТС-18-4951/ 

25.10.2022 год.,за отстъпено право на строеж  за строителство на „Гараж“ със ЗП  26 

кв.м“ кв.24, УПИ  IVобщ. по РП на с.Зърнево. 

            С молба вх.№ ТС-18-4876 от 19.10.2022 год. Георги Петров Петров , управител 

на фирма „ВИГО ПАРТС“ ООД гр.Варна, е депозирал искане за ликвидиране на 

съсобственост с община Тервел като изкупи дела на общината в УПИ VIII169, кв.7 по 

РП на с. Сърнец.Делът на община Тервел е 390 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 

I. Продажба на имоти – общинска собственост   

1.110 Дворно място ПИ 03215.501.713 по КККР на с.Безмер с площ от 1098  кв.м.  

1.111 Дворно място ПИ 03215.501.714 по КККР на с.Безмер с площ от 1041  кв.м.  

1.112 Дворно място ПИ 03215.501.727 по КККР на с.Безмер с площ от 1434  кв.м.  

1.113 Дворно място ПИ 03215.501.728 по КККР на с.Безмер с площ от 1528  кв.м.  

1.114 Дворно място ПИ 03215.501.729 по КККР на с.Безмер с площ от 1596  кв.м.  

1.115 Дворно място ПИ 03215.501.730 по КККР на с.Безмер с площ от 1646  кв.м.  

1.116 Дворно място ПИ 03215.501.736 по КККР на с.Безмер с площ от 586  кв.м.  

1.117 Дворно място ПИ 03215.501.738 по КККР на с.Безмер с площ от 1425  кв.м.  

1.118 Дворно място ПИ 03215.501.739 по КККР на с.Безмер с площ от 877 кв.м.  

1.119 Дворно място ПИ 03215.501.740 по КККР на с.Безмер с площ от 919  кв.м.  

1.120 Дворно място ПИ 03215.501.741 по КККР на с.Безмер с площ от 905  кв.м.  

1.121 Дворно място ПИ 03215.501.742 по КККР на с.Безмер с площ от 914  кв.м.  

                                                                                 

                                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА : 

                                                                                                      (инж.С.СИМЕОНОВ) 

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

1.122 Сграда с идентификатор 03215.501.727.1по КККР на с.Безмер ЗП 25 

кв.м 

1.123 Сграда с идентификатор 03215.501.738.1по КККР на с.Безмер ЗП 92 

кв.м 

3. ПРОДАЖБА  НА  ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ С ЦЕЛ  ЛИКВИДИРАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ 
3.4 Част от дворно място УПИ VIII169, кв.7 по РП на с. Сърнец с площ 

от 390 кв.м 

4. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ,ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ И  

ПРАВО НА ПРИСТРОЯВАНЕ  ЗА ЖИЛИЩЕ, ГАРАЖИ, 

ТЕРАСИ,ОФИСИ   И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ 

4.4 Учредено право на строеж за“Гараж“ЗП 26 кв.м  кв.24, УПИ  IVобщ. по 

РП на с.Зърнево  


