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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 2021 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.1 от Наредба № 2 на
ОбС – гр. Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с Решение №
151 по Протокол № 15/28.01.2021 г., Общинския съвет - гр. Завет прие Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2021 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.
От страна на физически лица има подадени заявления за наемане и купуване на имоти –
общинска собственост, както и Община Завет има намерение да придобие в собственост имоти от
държавата, затова е необходимо неговото актуализиране.
Предвид на това предлагам да се направят следните изменения и допълнения в годишната
програма за 2021 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“ се добавят 2
нови точки от т.20 до т.21, както следва:
№ по
ред
20.
21.

Описание на имота:
Терен с площ 1 кв.м. за поставяне на вендинг кафемашина в гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 60
Част от сграда „Овцеферма“, с адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 7

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“ се добавят 10 нови точки от
т.16 до т.25, както следва:
№ по
ред
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Описание на имота:
Недвижим имот с площ 4090 кв.м., ведно с ДМС със ЗП 173 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Тракия“ № 1
Дворно място с площ 810 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 159Б
Дворно място с площ 525 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 159А
Дворно място с площ 485 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Люляк“ № 2
Дворно място с площ 1020 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Бели лом“ № 17
Лек автомобил Шкода Суперб с рег. № РР9669АМ
Лек автомобил Опел Вектра с рег. № РР6868АС
Колесен трактор ЮМЗ-6КМ с рег. № РР02250
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24.
25.

Поземлен имот с идентификатор 30065.129.289, находящ се в землището на гр. Завет
Поземлен имот с идентификатор 30065.129.253, находящ се в землището на гр. Завет

В буква „Е. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост”
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“ се добавят 2
нови точки от т.4 до т.5, както следва:
№ по
ред
4.
5.

Описание на имота:
Застроен недвижим имот с адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 4
Поземлен имот с идентификатор 58147.30.11, с площ 4,348 дка, находящ се в землището на с. Прелез

На основание чл. 8 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 2021 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 24.02.2021 г.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 12 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл. 6,
ал. 1 от Наредба № 2 на ОбС – Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общинския съвет – Завет
РЕШИ:
1. Изменя и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост при община Завет за 2021 г., както следва:
1.1. 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“ се добавят 2
нови точки от т.20 до т.21, както следва:
№ по
ред
20.
21.

Описание на имота:
Терен с площ 1 кв.м. за поставяне на вендинг кафемашина в гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 60
Част от сграда „Овцеферма“, с адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 7

1.2. 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“ се добавят 10 нови точки
от т.16 до т.25, както следва:
№ по
ред
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Описание на имота:
Недвижим имот с площ 4090 кв.м., ведно с ДМС със ЗП 173 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Тракия“ № 1
Дворно място с площ 810 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 159Б
Дворно място с площ 525 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 159А
Дворно място с площ 485 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Люляк“ № 2
Дворно място с площ 1020 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Бели лом“ № 17
Лек автомобил Шкода Суперб с рег. № РР9669АМ
Лек автомобил Опел Вектра с рег. № РР6868АС
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23.
24.
25.

Колесен трактор ЮМЗ-6КМ с рег. № РР02250
Поземлен имот с идентификатор 30065.129.289, находящ се в землището на гр. Завет
Поземлен имот с идентификатор 30065.129.253, находящ се в землището на гр. Завет

1.3. В буква „Е. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в
собственост” 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“
се добавят 2 нови точки от т.4 до т.5, както следва:
№ по
ред
4.
5.

Описание на имота:
Застроен недвижим имот с адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 4
Поземлен имот с идентификатор 58147.30.11, с площ 4,348 дка, находящ се в землището на с. Прелез

2. Изменението и допълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2021 година да се публикува на интернет страницата на община
Завет след приемането й.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и Областния управител
на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 - дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общинския съвет – гр. Завет.

Вносител:
АХТЕР ВЕЛИЕВ
Кмет на Община
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