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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 Решения № 165 по Протокол № 15 от 25.01.2017 г. и № 221 по Протокол № 
20/06.07.2017 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. 
           В деловодството на община Завет е постъпило Заявление с Вх. № 70-75-11/28.04.2017 г. от 
„Маклер Комерс“ ЕООД, което изразява своето желание да измени ПУП на с. Брестовене кв. 105 
Стопански двор, обхвата на изменението попада имот с пл. № 1181 с площ 630 кв.м. собственост на 
община Завет, Заявителят е изразил своето желание да закупи въпросния имот. 
          Лицето Мехмед Раим жител на с. Прелез е изразило своето желание да закупи имот 
представляващ дворно място с ид. ч. 1108/1588 кв.м. с административен адрес с. Прелез ул. „Стара 
планина“ № 3 собственост на община Завет, лицето е съсобственик на ид. ч. от  480/1588 кв.м. на 
имота. 
          С постановление на Министерски съвет на община Завет е отпуснати средства за изграждане на 
закрит пазар в гр. Завет, строителството на съоръжението стартира през 2016 г. и е планирано да 
приключи през месец  Август 2017 г., отдаването под наем на помещенията, ще осигури 
допълнителни средства на община Завет. 
          Общински съвет – гр. Завет със свое Решение № 224 от Протокол № 20/06.07.2017 г. даде 
съгласие за Промяна на НТП на имот с № 074005 в землището на с. Острово от пасище, мера на нива, 
имотът е подходящ за отдаване под наем и към нея има интерес от жителите на с. Острово. 
          В територията на община Завет има свободни водни обекти, които могат да се отдадат под 
наем, като по този начин желаещите могат да реализират своите инвестиционни намерения и ще се 
осигури допълнителни приходи на общината.     
           Горе изброените имоти и сгради не са включени в годишната програма, затова е необходимо 
неговото актуализиране. 

Предлагам да се добавят 8 нови имота от т.36 до т.43 от Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2017 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: 
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№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

36. Градски пазар представляващ 3 бр. магазини със ЗП 132,8 кв.м.,  гр. Завет ул. „Освобождение“ № 95-97 

   37. Имот с номер 074005 с площ от 74,690 дка, местност „Юг ардъ“ в землище с. Острово, НТП:Нива 

38. Рибарник с площ 5,242 дка с номер 000431 в землището на гр. Завет 

39. Рибарник с площ 22,956 дка с номер 000430 в землището на гр. Завет 
40. Рибарник с площ 65,497 дка с номер 000294 в землището на с. Брестовене 
41. Рибарник с площ 44,753 дка с номер 000091 в землището на с. Прелез 
42. Воден обект с площ 26,998 дка с номер 000292 в землището на с. Брестовене 
43. Воден обект с площ 10,661 дка с номер 000293 в землището на с. Брестовене 

 
Да се добавят 2 нови имота от т.46 до т.47 в Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост при Община Завет за 2017 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: 

46. Недвижим имот с площ 630 кв.м. кв. 105 пл. № 1181 Стопански двор с. Брестовене ул. „Толбухин“ № 44 

47. Дворно място с площ ид. ч. 1108/1588 кв.м. кв. 40 УПИ XIV с. Прелез ул. „Стара планина“ № 3 

 
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 11.08.2017 г.  

 
 
 

Вносител: 
АХТЕР ВЕЛИЕВ 
Кмет на Община Завет 
 


