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№08-00-235/09.10.2018 г.
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Валентин Велчев – заместник-кмет на Община Търговище
Относно: Учредване на безвъзмездно право на строеж за Параклис в УПИ V-„за църква, параклис”,
кв. 15, село Съединение, община Търговище.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Търговище е постъпило заявление с вх. № 48-00-443/12.09.2018 г. от Татяна
Иванова Пенкова – член на църковното настоятелство в село Съединение с искане да им бъде
учредено право на строеж за параклис. Църковно настоятелство на Храм село Съединение с
председател Протойерей Димитър Байков е вписано под № 19 в регистъра на местните
вероизповедания за 2017 г., съгласно Закона за вероизповеданията. Съгласно Акт за общинска
собственост № 6/20.10.2017 г. в село Съединение има терен – частна общинска собственост, който е
отреден „за църква, параклис”, представляващ УПИ V-„за църква параклис”, целия с площ 980.00
кв.м. На 05.09.2018 г. от главния архитект на Община Търговище и главни експерти по съответните
части, е съгласуван и одобрен технически инвестиционен проект за обект: „Параклис” в УПИ V, кв.
15, село Съединение, община Търговище с разгъната застроена площ 34.64 кв.м.
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното:

РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6, т. 2 от ЗОС и чл. 46, ал. 6, т. 2 от
НПУРОИ, Общински съвет Търговище дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж на
Параклис в полза на Църковно настоятелство на Храм село Съединение с разгъната застроена площ
34.64 кв.м. в УПИ V „за църква, параклис”, кв. 15, село Съединение, община Търговище.
2. Упълномощава кмета на Община Търговище да издаде заповед и сключи договор за
учреденото безвъзмездно право на строеж.
ВНОСИТЕЛ:
ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ
Заместник-кмет на Община Търговище
Съгласувал:
Арх. Дарина Димитрова, главен архитект
Десислава Кръстева, старши юрисконсулт в отдел НПО
Изготвил: Галина Георгиева, началник отдел ОС

