ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОС Наредба 5

N
по
ред

N и дата на
съставяне на
акта за
ПУБЛИЧНА
ОС Наредба 5

Номер на
преписката(досие)

Местонахождение

Вид и описание на имота

Данъчна оценка на
имота към момента на
отвърждаване на акта

1

2

3

4

5

6

1

1/08-11-2005

61

2

2/15-11-2005

198

3

3/21-11-2005

197

4

4/23-11-2005

253

5

5/12-01-2006

256

6

6/12-01-2006

256

7

7/31-01-2006

224

8

8/27-02-2006

96

9

9/27-03-2006

38

10

10/27-03-2006

38

11

11/17-04-2006

193

С.РУЕЦ;кв. 37;№ имот 273, ЗРП
утвърден със заповед №
1407/10.11.1984г.

Терен отреден за гробищен парк и
ритуална зала; Площ - 4275.00(четири
хиляди двеста седемдесет и пет ) кв.м.

Предоставени права за
управление

7
01.01.1900: Предоставяне на право
8528.60 лв.(осем хиляди
за управление на ОБЩИНА
петстотин двадесет и осем
ТЪРГОВИЩЕ на основание Чл. 3
лв. и шестдесет ст.)
ал.2 т. 3

ГР.ТЪРГОВИЩЕ;кв. 14;УПИ XIV;№
имот 353, идент.№ 73626.504.353 по
59470.20 лв.(петдесет и
Предоставяне на право за
Терен с неор.сметки по регул.; Площ кадастрална карта одобрена със
девет хиляди
управление на ОБЩИНА
11013.00(единадесет хиляди и
заповед № РД-18-18/17.06.2005г. на
четиристотин и седемдесет ТЪРГОВИЩЕ на основание Чл.3
тринадесет ) кв.м.
ИД на АК, Трета ЗОНА;УЛ.НИКОЛА
лв. и двадесет ст.)
ал.2 т.3 от ЗОС
МАРИНОВ
ГР.ТЪРГОВИЩЕ;Местност
КВ.БРЯГ;Четвърта
23590.40 лв.(двадесет и
Предоставяне на право за
ЗОНА;УЛ.ВОЛГА, идент.№
Гробищен парк; Площ - 6208.00(шест три хиляди петстотин и
управление на ОБЩИНА
73626.503.18 по кадастрална карта, хиляди двеста и осем ) кв.м.
деветдесет лв. и
ТЪРГОВИЩЕ на основание Чл.3
одобрена със заповед № РД-18-18/
четиридесет ст.)
ал.2 т.3 от ЗОС
17.06.2005г. на ИД на АК.
ГР.ТЪРГОВИЩЕ;кв.317;УПИ VIII,
Предоставяне на право за
идент. № 73626.508.182 по
1902.00 лв.(хиляда
Терен за озеленяване; Площ управление на ОБЩИНА
кадастрална карта, одобрена със
деветстотин и два лв. и
317.00(триста и седемнадесет ) кв.м.
ТЪРГОВИЩЕ на основание Чл.59
заповед № РД-18-18/17.06.2005г. на
нула ст.)
от ЗОС
ИД на АК; Втора ЗОНА;КВ.ЗАПАД
Сграда - сутерен(Монолитна) ; Площ 65.00(шестдесет и пет ) кв.м.; В
експлоатация от 2005г.Първи етаж
(Монолитна) ; Площ - 148.00(сто
ГР.ТЪРГОВИЩЕ;квартал 3;УПИ
193815.40 лв.(сто
Предоставяне на право за
четиридесет и осем ) кв.м.; Етажност VII, идент.№ 73626.508.108; Втора
деветдесет и три хиляди управление на ОБЩИНА
1; В експлоатация от 2005г.Втори
ЗОНА;КВ.ЗАПАД, звено "Майка и
осемстотин и петнадесет ТЪРГОВИЩЕ на основание Чл.3
етаж(Монолитна) ; Площ - 166.00(сто
бебе"
лв. и четиридесет ст.)
ал.2 т.3 от ЗОС
шестдесет и шест ) кв.м.; Етажност - 2;
В експлоатация от 2005г.Терен; Площ 675.00(шестстотин седемдесет и пет )
кв.м.
Сграда- сутерен(Монолитна) ; Площ Предоставяне на право за
120.00(сто и двадесет ) кв.м.; В
управление на ОБЩИНА
експлоатация от 2005г.Първи
ТЪРГОВИЩЕ на основание Чл.3
етаж(Монолитна) ; Площ ал.2 т.3 от ЗОС Отстъпване на
ГР.ТЪРГОВИЩЕ;квартал 3;УПИ IX;
198240.10 лв.(сто
368.00(триста шестдесет и осем ) кв.м.;
право за ползване-част от втори
идент.№ 73626.508.104, кв.Запад 3,
деветдесет и осем хиляди
Етажност - 1; В експлоатация от
ет.-79.85м2. на
Втора ЗОНА;КВ.ЗАПАД, "Център за
двеста и четиридесет лв. и
2005г.Втори етаж(Монолитна) ; Площ Дирекция"Социално
обществена подкрепа"
десет ст.)
394.00(триста деветдесет и четири )
подпомагане"гр.Търговище от
кв.м.; Етажност - 2; В експлоатация от
01.06.2006г. до 01.06.1916г. на
2005г.Терен; Площ - 1104.00(хиляда сто
основание Договор № Д-01и четири ) кв.м.
343/01.06.2006год.
ГР.ТЪРГОВИЩЕ;кв.61;УПИ VIII,
идент.№ 73626.506.283 по
169330.00 лв.(сто
Предоставяне на право за
Терен за друг обществен обект,
кадастрална карта, одобрена със
шестдесет и девет хиляди управление на ОБЩИНА
комплекс; Площ - 12095.00(дванадесет
заповед № РД-18-18/ 17.06.2005г. на
триста и тридесет лв. и
ТЪРГОВИЩЕ на основание Чл.3
хиляди деветдесет и пет ) кв.м.
ИД на АК; Първа ЗОНА;УЛ.ВАСИЛ
нула ст.)
ал.2 т.3 от ЗОС
ЛЕВСКИ
Предоставяне на право за
Гробищен парк; Площ 1548.40 лв.(хиляда
ГР.ТЪРГОВИЩЕ;№ 73626.335.9(по
управление на ОБЩИНА
11704.00(единадесет хиляди
петстотин четиридесет и
кадастъра); КВ.ВЪБЕЛ
ТЪРГОВИЩЕ на основание Чл.3
седемстотин и четири ) кв.м.
осем лв. и четиридесет ст.)
ал.2 т.3 от ЗОС
01.01.1900: Предоставяне на право
728.70 лв.(седемстотин
С.ЧЕРКОВНА;кв.20;№ имот 295(по Терен отреден за детска градина; Площ
за управление на ОБЩИНА
двадесет и осем лв. и
кадастъра)
- 590.00(петстотин и деветдесет ) кв.м.
ТЪРГОВИЩЕ на основание Чл.3
седемдесет ст.)
ал.2 т.2 от ЗОС
01.01.1900: Предоставяне на право
Част от терен отреден за детска
654.60 лв.(шестстотин
С.ЧЕРКОВНА;кв. 20;№ имот 174за управление на ОБЩИНА
градина; Площ - 530.00(петстотин и
петдесет и четири лв. и
част(по кадастъра)
ТЪРГОВИЩЕ на основание Чл.3
тридесет ) кв.м.
шестдесет ст.)
ал.2 т.2 от ЗОС
Терен отреден за детски дом; Площ 1655.00(хиляда шестстотин петдесет и
Предоставяне на право за
6067.20 лв.(шест хиляди
С.ОСТРЕЦ;кв. 23;УПИ I-140 по
пет ) кв.м.Детска градина(Масивна) ;
управление на ОБЩИНА
шестдесет и седем лв. и
плана от 1988г., детска градина
Площ - 315.00(триста и петнадесет )
ТЪРГОВИЩЕ на основание ЧЛ.3
двадесет ст.)
кв.м.; Етажност - 1; В експлоатация от
ал.2 т.2
1987г.

Възникнали
или учредени
ограничени
вещни права
върху имота на
основание чл.7
ал.2, изречение
второ от ЗОС

Наличие на
концесионен
договор

8

9

Актове, по
Заповед за
силата на които
отписване на
имотът или
акта за
част от него е
ПУБЛИЧНА ОС
престанал да
Наредба
бъде общинска
5собственост
собственост
10

11

12

12/26-06-2006

38

С.ЧЕРКОВНА;кв. 20;УПИ V

13

13/03-08-2006

225

С.БОЖУРКА;кв.24;УПИ I

14

14/14-08-2006

262

С.ПЕВЕЦ;кв.12;УПИ IX

15

15/07-11-2006

48

С.ВАРДУН;кв.8;УПИ III

16

16/04-01-2007

53

С.БАЯЧЕВО;36;УПИ II;№ имот 201

17

17/15-03-2007

74

ГР.ТЪРГОВИЩЕ;кв.161;УПИ
I;Първа ЗОНА;УЛ.НИКОЛА
СИМОВ;№6

18

18/15-03-2007

108

ГР.ТЪРГОВИЩЕ;кв.89;УПИ XII;№
имот 956, идент.№ 73626.509.315 по
кадастрална карта, одобрена със
заповед № РД-18-18/17.06.2005г. на
ИД на АК, Втора
ЗОНА;УЛ.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ №
23-ЦДГ-10

19

19/27-03-2007

271

С.РОСИНА;№ имот 139

20

20/02-07-2007

269

С.ТВЪРДИНЦИ;кв.19;УПИ VII,
кметство

21

21/13-09-2007

193

С.ОСТРЕЦ;кв.21;УПИ II

22

22/08-10-2007

146

ГР.ТЪРГОВИЩЕ;кв.107;№ имот
3518, идент.№ 73626.507.328 по
кадастрална карта, одобрена със
заповед № РД-18-18/17.06.2005г. на
ИД на АК, Първа
ЗОНА;УЛ.СЕВАСТОПОЛ

23

23/10-03-2008

188

С.ОВЧАРОВО;№ имот 276(по
кадастъра)

24

24/10-03-2008

188

С.ОВЧАРОВО;№ имот 274(по
кадастъра)

25

25/10-03-2008

246

ГР.ТЪРГОВИЩЕ;кв.304;УПИ
VI;Втора ЗОНА;КВ.ЗАПАД;Запад-2

Предоставяне на право за
Терен отреден за многофункц. сграда; 1556.00 лв.(хиляда
управление на ОБЩИНА
Площ - 1260.00(хиляда двеста и
петстотин петдесет и шест
ТЪРГОВИЩЕ на основание Чл.59
шестдесет ) кв.м.
лв. и нула ст.)
от ЗОС
Предоставяне на право за
1364.70 лв.(хиляда триста
Терен отреден за озеленяване; Площ управление на ОБЩИНА
шестдесет и четири лв. и
1105.00(хиляда сто и пет ) кв.м.
ТЪРГОВИЩЕ на основание Чл.3
седемдесет ст.)
ал.2 т.3 от ЗОС
Предоставяне на право за
Терен за детска градина; Площ 2974.50 лв.(двe хиляди
управление на Община Търговище
2630.00(двe хиляди шестстотин и
деветстотин седемдесет и
на основание чл.3 ал.2 т.3 от ЗОС и
тридесет ) кв.м.; Цена - 2974.50 лв.
четири лв. и петдесет ст.)
чл.156 ал.3 от ППЗДС (отменен)
Предоставяне на право за
Сграда адм.нужди(Мас.с ж.б.) ; Площ - 1434.30 лв.(хиляда
управление на ОБЩИНА
95.00(деветдесет и пет ) кв.м.; Етажност четиристотин тридесет и
ТЪРГОВИЩЕ на основание Чл.6
- 1; В експлоатация от 1969г.
четири лв. и тридесет ст.)
ал.2 и 3 от ЗОС
Сграда адм.нужди-състояща се от три
канцеларии,фоайе,помещение за
Предоставяне на право за
архив,склад и санитарен възел,ведно с 1045.10 лв.(хиляда
управление на ОБЩИНА
съответното право на строеж(Мас.с
четиридесет и пет лв. и
ТЪРГОВИЩЕ на основание Чл.2
ж.б.) ; Площ - 73.49(седемдесет и три и десет ст.)
ал.1т.7 от ЗОС
четиридесет и девет кв.м.) кв.м.;
Етажност - 1; В експлоатация от 1970г.
Терен; Площ - 7477.00(седем хиляди
четиристотин седемдесет и седем )
кв.м.Детско заведение
инд.№73626.510.96.1(Мас.с ж.б.) ;
921167.20 лв.(деветстотин Предоставяне на право за
Площ - 850.00(осемстотин и петдесет )
двадесет и един хиляди
управление на ОБЩИНА
кв.м.; Етажност - 2; В експлоатация от
сто шестдесет и седем лв. ТЪРГОВИЩЕ на основание Чл.2
1973г.Детско заведение
и двадесет ст.)
ал.1 т.7 от ЗОС
идн.№73626.510.96.2(Мас.с ж.б.) ;
Площ - 430.00(четиристотин и тридесет
) кв.м.; Етажност - 2; В експлоатация от
1973г.
Терен; Площ - 3200.00(три хиляди
двеста ) кв.м.Детско заведение
инд.№73626.509.315.1(Мас.с ж.б.) ;
113871.00 лв.(сто и
01.01.1900: Предоставяне на право
Площ - 319.00(триста и деветнадесет )
тринадесет хиляди
за управление на ОБЩИНА
кв.м.; Етажност - 1; В експлоатация от
осемстотин седемдесет и ТЪРГОВИЩЕ на основание Чл.2
1971г.Пристройка
един лв. и нула ст.)
ал.1 т.7 от ЗОС
инд.№73626.509.315.2(Мас.с ж.б.) ;
Площ - 21.00(двадесет и един ) кв.м.;
Етажност - 1; В експлоатация от 1971г.
Предоставяне на право за
264.00 лв.(двеста
Язовир; Площ - 2924.00(двe хиляди
управление на ОБЩИНА
шестдесет и четири лв. и
деветстотин двадесет и четири ) кв.м.
ТЪРГОВИЩЕ на основание Чл.3
нула ст.)
ал.2 т.3 от ЗОС
Сграда адм.нуждиканцелария(Масивна) ; Площ Предоставяне на право за
1188.90 лв.(хиляда сто
21.85(двадесет и един и осемдесет и пет
управление на ОБЩИНА
осемдесет и осем лв. и
кв.м.) кв.м.; Етажност - 1Складово
ТЪРГОВИЩЕ на основание Чл.2
деветдесет ст.)
помещение; Площ - 16.00(шестнадесет )
ал.1 т.7 от ЗОС
кв.м.
Културен дом,ч-ще(Масивна) ; Площ Предоставяне на право за
320.00(триста и двадесет ) кв.м.;
управление на Община Търговище
Етажност - 1; В експлоатация от 1967г.;
на основание чл.3, ал.2, т.3 от
4396.00 лв.(четири хиляди
Цена - 4132.50 лв.Стопанска постройка
ЗОС.Безвъзмездно право на
триста деветдесет и шест
(Масивна) ; Площ - 24.00(двадесет и
ползване на Наст.при Народно
лв. и нула ст.)
четири ) кв.м.; Етажност - 1; Цена читалище"Самообразование"на
186.00 лв.Тоалетни; Площ - 6.00(шест )
основание договор №Д-01кв.м.; Етажност - 1; Цена - 77.50 лв.
2058/05.08.08 год.
Предоставяне на право за
Сграда- първи етаж(Масивна) ; Площ управление на ОБЩИНА
484.00(четиристотин осемдесет и
ТЪРГОВИЩЕ на основание Чл.60
четири ) кв.м.; Етажност - 1Втори
290483.60 лв.(двеста и
ал.1 от ЗОС 2.Предоставено
етаж(Масивна) ; Площ - 131.73(сто
деветдесет хиляди
безвъзмездно право за управление
тридесет и един и седемдесет и три
четиристотин осемдесет и
на Регионален историчести музей
кв.м.) кв.м.; Етажност - 2Застроено
три лв. и шестдесет ст.)
със заповед № З-01-540/
дворно място; Площ - 771.00
09.06.2008г. на основание заповед
(седемстотин седемдесет и един ) кв.м.
№3-01-540/09.06.2008год.
01.01.1900: Предоставяне на право
275.10 лв.(двеста
Гробище; Площ - 2782.00(двe хиляди
за управление на ОБЩИНА
седемдесет и пет лв. и
седемстотин осемдесет и два ) кв.м.
ТЪРГОВИЩЕ на основание ЧЛ.59
десет ст.)
от ЗОС
01.01.1900: Предоставяне на право
878.20 лв.(осемстотин
Спортен терен; Площ - 8880.00(осем
за управление на ОБЩИНА
седемдесет и осем лв. и
хиляди осемстотин и осемдесет ) кв.м.
ТЪРГОВИЩЕ на основание Чл.59
двадесет ст.)
от ЗОС
01.01.1900: Предоставяне на право
2310.00 лв.(двe хиляди
Терен отрезен за озеленяване; Площ за управление на ОБЩИНА
триста и десет лв. и нула
154.00(сто петдесет и четири ) кв.м.
ТЪРГОВИЩЕ на основание Чл.59
ст.)
от ЗОС

26

26/10-03-2008

246

27

27/10-03-2008

162

28

28/11-08-2008

222

29

29/18-08-2008

53

30

30/03-12-2008

11

31

31/03-12-2008

11

Терен отреден за озеленяване; Площ - 6390.00 лв.(шест хиляди
ГР.ТЪРГОВИЩЕ;кв.304;УПИ
426.00(четиристотин двадесет и шест ) триста и деветдесет лв. и
IV;Втора ЗОНА;КВ.ЗАПАД;Запад-2
кв.м.
нула ст.)
Обществен селищен парк, градина;
ГР.ТЪРГОВИЩЕ;кв.67;УПИ
Площ - 24432.00(двадесет и четири
III;Местност Юкя;УЛ.СТ.КАРАДЖА хиляди четиристотин тридесет и два )
кв.м.
Терен отреден за
С.ГОЛЯМО СОКОЛОВО,КВ.7,УПИ
озеленяване,1910.00(хиляда и
I
деветстотин и десет;0.00)м2
Терен отреден за
озеленяване,21480.00(двадесет и една
С.БАЯЧЕВО,кв.54,УПИ I
хиляди и четиристотин и
осемдесет;0.00)м2
Терен отреден за
С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ,кв.11,УПИ XVII озеленяване,1635.00(хиляда и шестотин
тридесет и пет;0.00)м2
Терен отреден за
общ.обслужване,910.00(деветстотин и
десет;0.00)м2 Сграда(здравна
служба),79.00(седемдесет и девет;0.00)
м2,етажност1,конструкция Масивна,в
експлоатация от 1933год.
С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ,кв.11,УПИ XIX
Сграда(пристройка),26.00(двадесет и
шест ;0.00) м2,етажност1,конструкция
Полумас.,в експоатация от 1933год.
Сграда(автоспирка),21.00(двадесет и
един ;0.00)м2,етажност 1,конструкция
Масивна,в експлоатация от 1933год.

246030.20 лв.(двеста
четиридесет и шест
хиляди и тридесет лв. и
двадесет ст.)

01.01.1900: Предоставяне на право
за управление на ОБЩИНА
ТЪРГОВИЩЕ на основание Чл.59
от ЗОС
01.01.1900: Предоставяне на право
за управление на ОБЩИНА
ТЪРГОВИЩЕ на основание Чл.3
ал.2 т.3 от ЗОС

3193.50(три хиляди и сто на ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ на
деветдесет и три;0.50)лв. основание чл.3 ал.2 т.3 от ЗОС
35914.60(тридесет и пет
хиляди и деветстотин и
четиринадесет;0.60)лв.

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ на
основание §42 от ПЗР на ЗИД на
ЗОС

2389.70(две хиляди и
триста осемдесет и
девет;0.70)лв.

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ на
основание чл.3 ал.2 т.3 от ЗОС

2614.70(две хиляди и
шестотин и
четиридесет;0.70)лв.

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ на
основание чл.3 ал.2 т.3 от ЗОС

