ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

Препис!

ЗАПОВЕД

№ З-01-1106
гр. Търговище, 29.12.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и Решение № 9 по
Протокол № 31/21.12.2017 г. на Общински съвет Търговище,
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Служителите в дирекция „Икономическо развитие” да подготвят договори за наем
за ползване на имотите – полски пътища за стопанската 2017 – 2018 година, по цена 33,00
лв./дка, равна на началната тръжна цена за ниви от Наредбата за базисните цени при
отдаване под наем на общинско имущество в Община Търговище.
2. Договорите да се предоставят за подписване на ползвателите на съответните
масиви.
3. За ползване по предназначение да останат следните полски пътища:
- Землище с. Алваново: № 40.3;
- Землище с. Божурка: № 13.112;
- Землище с. Буховци: № 11.39, № 11.29, № 12.53, № 33.21, № 2.9, № 1.40, № 3.33,
№ 3.35, № 3.36, № 12.32, № 20.28;
- Землище с. Дългач: № 9.41, № 555.2, № 8.172, № 8.173, № 8.101, № 8.180,
№ 10.44, № 9.35;
- Землище с. Макариополско: № 28.10, № 1.4, № 1.9, № 11.19, № 17.26, № 38.4,
№ 40.1, 48.2, 48.21;
- Землище с. Надарево: № 5.11, № 6.10, № 22.1, № 25.7, № 48.514;
- Землище с. Осен: № 6.31, 7.23, 7.22, 9.6, 12.34;
- Землище с. Пролаз: № 26.82;
- Землище Ралица: 5.15;
- Землище гр. Търговище: част от № 5.1 и част от 9.1 на границата с горски имот
№ 0.134 в землището на с. Давидово;
- Землище с. Цветница: , № 503.9 и 1,000 дка в северната част на № 14.29;
- всички пътища, които служат за достъп на животните до пасищата и
местата за водопой;
- всички пътища, които служат за достъп до горските територии.

4. Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, следва да осигурят
достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници.
5. Едногодишни договори да се подготвят и за пътищата, обслужващи трайни
насаждения, но не осигуряващи достъп до други имоти, след подаване на заявление от
собственика на трайното насаждение, при цена 33,00 лв./дка, равна на началната тръжна
цена за ниви от Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско
имущество в Община Търговище.
Препис от заповедта да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение и
да се изпрати на директора на ОД „Земеделие” Търговище за ползване.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Халиме Ахмедова – директор на
дирекция ИР.
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