ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
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Рег.№08-00-31/08.02.2018
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТЪРГОВИЩЕ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Валентин Методиев Велчев – заместник кмет
Относно: Обявяване на общински недвижим имот в публична общинска собственост и отдаване на
част от него под наем на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с подадено заявление с вх. № ТСУ-26-00-7/04.01.2018 г. от „Никол НД” ЕООД за
предоставяне под наем на част от имот – общинска собственост, находящ се в град Търговище,
представляващ терен за поставяне на павилион за продажба на сладолед и палачинки в поземлен
имот № 73626.511.268, находящ се в УПИ VI, кв. 178 на град Търговище и тъй като посочения
урегулиран поземлен имот представлява озеленена територия за широко обществено ползване,
предлагам Общински съвет-Търговище да приеме следното:
РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС и чл. 5, ал. 3 от
НПУРОИ, Общински съвет-Търговище определя поземлен имот № 73626.511.268, част от УПИ VI„озеленена територия за широко обществено ползване”, кв. 178 на град Търговище с площ 18 177.00
кв.м. за публична общинска собственост.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НПУРОИ,
Общински съвет-Търговище дава съгласие да се включи в Приложение № 1 към Годишната
програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2018 г. част от
недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на павилион с
с площ 5.00 кв.м., находящ се в поземлен имот № 73626.511.268, част от УПИ VI-„озеленена
територия за широко обществено ползване”, кв. 178 на град Търговище подробно описан в т. 2.
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от
НПУРОИ, Общински съвет-Търговище дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с
тайно наддаване част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ терен за

поставяне на павилион за продажба на сладолед и палачинки с площ 5.00 кв.м., находящ се в
поземлен имот № 73626.511.268, част от УПИ VI-„озеленена територия за широко обществено
ползване”, кв. 178 на град Търговище срещу Художествена галерия „Никола Маринов” (в
непосредствена близост до детската площадка), за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена
692.00 лв./год. без ДДС, определена съгласно Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на
общинско имущество.
4. Възлага на кмета на Община Търговище да организира тръжна процедура съгласно глава
VІІІ от НПУРОИ при условията определени в т. 3.

ВНОСИТЕЛ:
ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ
Заместник-кмет
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