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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., № 221 по Протокол № 
20/06.07.2017 г.и Решение № 249 по Протокол № 22/15.09.2017 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. № 94Х-203-3/07.09.2017 г. от 
Хюсеин Фикри, с което изразява своето желание да наеме част от  имот представляващ общински 
складове, находящ се в гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 6 за срок от 10 години. 
          Лицето Атче Мутиш жител на с. Брестовене е изразило своето желание да закупи два 
недвижими имота в с. Брестовене с административни адреси  ул. „Демокрация“ № 6 и № 8 
собственост на община Завет.  
          С решение на Общински съвет – гр. Завет е стартирала процедура за изменение на ПУП на 
недвижим имот в с. Брестовене с административен адрес ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 1, за същият има 
интерес за купуване. Слез  приключване на изменението на ПУП за имота ще се обяви процедура за 
разпореждане.  
          В територията на община Завет има свободни ниви, които могат да се продадат, като по този 
начин желаещите могат да ги закупят а община Завет ще реализира допълнителни приходи.     
           Горе изброените имоти и сгради не са включени в годишната програма, затова е необходимо 
неговото актуализиране. 

Предлагам да се добавят 1 нов имот в т.44 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: 

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

44. Част от едноетажна масивна сграда със ЗП 663 кв.м., находящ се в гр. Завет ул. „Лудогорие“ № 6 

 
Да се добавят 5 нови имота от т.48 до т.52 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 
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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: 

48. Недвижим имот с площ 2320 кв.м., находящ се в  с. Брестовене ул. „Демокрация“ № 6 

49. Недвижим имот с площ 5800 кв.м., находящ се в  с. Брестовене ул. „Демокрация“ № 8 

50. Част от недвижим имот с площ 2303 кв.м., находящ се в  с. Брестовене ул. „Н.Й. Вапцаров“ № 1 

51. Имот с номер 074017 с площ от 23,194 дка, местност „Юг ардъ“ в землище с. Острово, НТП:Нива 

52. Имот с номер 074021 с площ от 43,995 дка, местност „Юг ардъ“ в землище с. Острово, НТП:Нива 

 
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 05.10.2017 г.  

 
 
 

Вносител: 
АХТЕР ВЕЛИЕВ 
Кмет на Община Завет 
 


