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ПРОЕКТ ! 
ДО            
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ЗАВЕТ 
 
 
                                                                 ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
                              от Ахтер Сюлейманов Велиев – Кмет на Община Завет 

 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост при Община Завет за 2017 г. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
  Съгласно чл. 8, ал. 9, изр. второ, предл. второ от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.1, 

изр. второ, пред. второ от Наредба № 2 на ОбС – Завет за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество с Решение № 165 по Протокол № 15 от 25.01.2017 г., Общинския съвет - гр. 
Завет прие Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при 
Община Завет за 2017 г.  

  Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяваща гъвкавост при нейното 
изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретни условия и влезли в 
сила промени в нормативната уредба, в това число при необходимост се извършва и актуализация на 
общинския бюджет. 
            Община Завет притежава поземлени имоти находящи в землището на с. Острово за, които в 
предходните години са обявени процедури за отдаване под наем за срок от 5 стопански години за 
имоти над 10 дка и за 1 стопанска година за имоти под 10 дка. За повечето от тях не са подадени 
заявления и те в момента остават незаети. Продължителното необработване на съответните имоти 
води до намаляването на производителността на почвите и влошаването на техните качества.  

Предлагам да се отменят т.20 и т.21 в Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост при Община Завет за 2016 г. в буква „А. Имоти, които община 
Завет има намерение да предостави под наем” от Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които 
общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като 
непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права 
или за предоставяне на концесия, дарения“, имотите, както следва: 
 

№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

20. Имот с номер 064001 с площ от 14,642 дка, местност „Новите места“ в землище с. Острово, НТП:Нива 

21. Имот с номер 064006 с площ от 11,557 дка, местност „Новите места“ в землище с. Острово, НТП:Нива 

 
Да се добавят 8 нови имота от т.33 до т.40 в Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост при Община Завет за 2016 г. в буква „Б. Имоти, които община 
Завет има намерение да продаде” от Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има 
намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в 
капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на 
концесия, дарения“, имотите, както следва: 

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

33. Имот с номер 064001 с площ от 14,642 дка, местност „Новите места“ в землище с. Острово, НТП:Нива 

34. Имот с номер 064006 с площ от 11,557 дка, местност „Новите места“ в землище с. Острово, НТП:Нива 

35. Имот с номер 044007 с площ от 2,153 дка, местност „Могилите“ в землище с. Острово, НТП:Нива 
36. Имот с номер 052004 с площ от 6,222 дка, местност „Чардаклия“ в землище с. Острово, НТП:Нива 
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37. Имот с номер 064009 с площ от 9,586 дка, местност „Новите места“ в землище с. Острово, НТП:Нива 
38. Имот с номер 066012 с площ от 7,748 дка, местност „Новите места“ в землище с. Острово, НТП:Нива 
39. Имот с номер 075007 с площ от 6,982 дка, местност „Куртлуджа йолу“ в землище с. Острово, НТП:Нива 
40. Имот с номер 113022 с площ от 1,089 дка, местност „Сиври кьоше“ в землище с. Острово, НТП:Нива 

 
Настоящото изменение и допълнение се извършва във връзка с откриване на процедура за 

публичен търг за продажба на земеделски земи от ОПФ. Постъпилите средства от разпореждането на 
тези имоти ще се използва за планираните ремонтни дейности на уличната мрежа в населените места 
на община Завет.   

На основание чл. 7 от Наредба № 2 на ОбС-Завет за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове - настоящото 
предложение за изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост при Община Завет за 2017 г., както и промените в нея са обявени на 
населението на Община Завет чрез публикуване на интернет страницата на Община Завет, Секция 
„Проекти на нормативни документи” на 19.05.2017 г.  

 
 
 

Вносител: 
АХТЕР ВЕЛИЕВ 
Кмет на Община Завет 
 


