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№08-00-236/09.10.2018 г.
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Валентин Велчев – заместник-кмет на Община Търговище
Относно: Предоставяне на безвъзмездно право на управление на част от имот – публична общинска
собственост
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Постъпило е писмо с вх. № 12-00-242/17.09.2018 г. от Румяна Петкова – Изпълнителен
директор на Агенция за социално подпомагане град София, с искане да им бъде подновен договор
сключен с Община Търговище и Дирекция „Социално подпомагане”, относно ползване на част от
сграда, отредена за Център за обществена подкрепа, находяща се в УПИ IX, кв. 3, кв. „Запад 3” в
град Търговище, тъй като договора им е изтекъл. Към настоящият момент Дирекция „Социално
подпомагане” за нуждите на Отдел закрила на детето по силата на сключен договор № ФС0163/11.05.2006 г. ползва помещения с обща площ 79.65 кв.м. от горецитираната сграда. Съгласно
параграф 35 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
Закона за социално подпомагане е записано, че кметовете на общините създават условия и
съдействат на Агенцията за социално подпомагане, като и предоставят за ползване сгради,
помещения и други материални условия, необходими за осъществяване на дейността й.
Във връзка с гореизложеното предлагам Общинският съвет Търговище да приеме следното:
РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, чл. 12, ал. 3 от
НПУРОИ, във връзка с § 35 от ПЗР на ЗСП, Общински съвет Търговище предоставя безвъзмездно
право на управление за срок от 10 (десет) години на Дирекция „Социално подпомагане” към
Агенция за социално подпомагане град София с ЕИК 121015056, върху част от имот – публична
общинска собственост, представляващ три офиса всеки с площ 16.50 кв.м., офис ръководител с площ
21.20 кв.м. и архив с площ 8.95 кв.м., находящи се в сграда с идентификационен № 73626.508.104.1,
представляваща Център за обществена подкрепа в УПИ IX, кв. 3, кв. „Запад 3” град Търговище,
съгласно Акт за публична общинска собственост № 6/12.01.2006 г.
2. Упълномощава кмета на Община Търговище да издаде заповед и сключи договор за
безвъзмездно право на управление при условията определени в т. 1.
ВНОСИТЕЛ:
ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ
Заместник-кмет на Община Търговище
Съгласувал:

Десислава Кръстева, старши юрисконсулт в отдел НПО

Изготвил:

Галина Георгиева, началник отдел ОС

