ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8
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Вид и описание на имота

5
ПИ 73626.510.294-Терен за ниско
застрояване( 10 м) с площ 33458.00(тридесет
и три хиляди четиристотин петдесет и
осем;0.00)м2. Спортна сграда, база с
индентификатор 73626.510.294.1 на два етажа
със ЗП 268 (двеста шестдесет и осем0.00)м2,
конструкция - мас.ж.б.елементи,стр. 1977год.
Спортна сграда, база с инд.73626.510.294.2 на
един етаж със ЗП 633( шесттотин тридесет и
три 0.00)м2,конструкция гр.Търговище, ЕКАТТЕ
мас.ж.б.елементи,стр.1974 год. Спортна
73626, ул."Цар
сграда, база с инд.73626.510.294.3 на два
Освободител", кв.177, УПИ
етажа със ЗП 182 ( сто осемдесет и два
VII ( борцова зала
0.00)м2, констр.- мас.ж.б.елементи, стр.1977
"Н.Камов")
год. Спортна сграда, база с
идент.73626.510.294.4 на един етаж със ЗП
88(осемдесет и осем0;00)м2, констр.полумасивни. Спортна сграда, база с
инд.73626.510.294.5 на един етаж със ЗП
300(триста0.00) м2, констр.- мас.с
ж.б.елементи. Спортна сграда, база с
инд.73626.510.294.6 на един етаж със ЗП 89(
осемдесет и девет0;00)м2, констр.- мас.с
ж.б.елементи
1. Терен- ниско застрояване (до 10м.) с
идентификатор 73626.511.224 с площ
21942.00 (двадесет и една хиляди деветстотин
четиридесет и два; 0.00)кв.м. 2. Сграда за
образование с идентификатор
73626.511.224.1, на четири етажа, ЗП 1836.00
(хиляда осемстотин тридесет и шест;
0.00)кв.м., конструкция- мас. с ж.б., строена
1951год. 3. Сграда за образование с
идентификатор 73626.511.224.2, на три етажа,
ЗП 552.00 (петстотин петдесет и два;
0.00)кв.м., конструкция- мас. с ж.б. 4. Сграда
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
за образование с идентификатор
73626, ул.Капитан
73626.511.224.3, на два етажа, ЗП 358.00
Данаджиев № 22, кв.202
(триста петдесет и осем; 0.00)кв.м.,
УПИ І (І-во СОУ)
конструкция- мас. с ж.б. 5. Сграда за
образование с идентификатор
73626.511.224.4, на пет етажа, ЗП 280.00
(двеста и осемдесет; 0.00)кв.м., конструкциямас. с ж.б., строена 1972год. 6. Сграда за
образование с идентификатор
73626.511.224.5, на един етаж, ЗП 214.00
(двеста и четиринадесет; 0.00)кв.м.,
конструкция- масивна. 7. Сграда за
образование с идентификатор
73626.511.224.6, на един етаж, ЗП 76.00
(седемдесет и шест; 0.00)кв.м., конструкциямасивна, строена 1974г.
1. Терен отреден за друг обществен обект,
комплекс с идентификатор 73626.510.86 с
площ 14931.00 (четиринадесет хиляди
деветстотин тридесет и един; 0.00)кв.м. 2.
Сграда за образование с идентификатор
73626.510.86.1, на четири етажа, ЗП 890.00
(осемстотин и деветдесет; 0.00)кв.м.,
конструкция- монолитна, строена 1969год. 3.
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
Сграда за образование с идентификатор
73626, бул.Трайко Китанчев
73626.510.86.2, на три етажа, ЗП 456.00
№ 39, кв.152 УПИ XXV (ІІ(четиристотин и петдесет и шест; 0.00)кв.м.,
ро СОУ)
конструкция- монолитна, строена 1969год. 4.
Сграда за образование с идентификатор
73626.510.86.3, на един етаж, ЗП 239.00
(двеста тридесет и девет; 0.00)кв.м.,
конструкция- мас. с ж.б., строена 1970год. 5.
Друг вид обществена сграда с идентификатор
73626.510.86.4, на един етаж, ЗП 98.00
(деветдесет и осем; 0.00)кв.м.
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
1. Терен отреден за друг обществен обект,
73626, ул.Бяло море № 24, комплекс с идентификатор 73626.506.91 с

Данъчна оценка на имота към
момента на отвърждаване на акта

Предоставени права за управление
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вещни права
върху имота на
основание чл.7
ал.2, изречение
второ от ЗОС
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880363.50(осемстотин и осемдесет хиляди
триста шестдесет и три0.50)лв.

Община Търговище на основание чл.3 ал.2 т.3 от
ЗОС.Отстъпване право на ползване на
ПФК"Светкавица" АД, решение № 7 по пр.№
18/30.10.2000г на ОбС-Т-ще.Анекс № Д-0121/24.01.2011год.на ПФК"Светкавица" към договор №
442/ 22.12.2000 год.28.12.2010 - 27.12.2020 год.

3732672.90 (три милиона седемстотин
тридесет и две хиляди шестстотин
седемдесет и два; 0.90)лв.

Община Търговище на основание чл.2, ал.1, т.1 от
ЗОС. Безвъзмездно право за управление на I-во СОУгр.Търговище,ул."Кап.Данаджиев"№22 на основание
Решение №4, по протокол № 6/ 26.01.2012 год.на
ОбС-Търговище.

2830513.20 (два милиона осемстотин и
тридесет хиляди петстотин и тринадесет;
0.20)лв.

Община Търговище на основание чл.2, ал.1, т.1 от
ЗОС. Безвъзмездно право за управление на II-ро СОУ,
гр.Търговище, ул." Тр.Китанчев" № 39 на основание
Решение № 4, по протокол № 6 / 26.01.2012 год. на
ОбС- Търговище.

3332814.10 (три милиона триста тридесет и
две хиляди осемстотин и четиринадесет;

Община Търговище на основание чл.2, ал.1, т.1 от
ЗОС. Безвъзмездно право за управление на III-то

Наличие на
договор за
концесия

9

Актове, по
Заповед за отписване на акта за
силата на които
ПУБЛИЧНА ОС Наредба 8
имотът или част
собственост, № и дата на съставяне на
от него е
акт за поправка на акта за общинска
престанал да
собственост, № и дата на съставяне на
бъде общинска
нов акт за общинска собственост
собственост
10
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кв.30 УПИ VІІІ (ІІІ- то ОУ
"П.Р.Славейков") ПИ
73626.506.91
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36/03-01-2012

37/04-01-2012

38/04-01-2012

39/04-01-2012

36

37

38

39

площ 16830.00 (шестнадесет хиляди
0.10)лв.
осемстотин и тридесет; 0.00) кв.м. 2. Сграда
за образование с идентификатор
73626.506.91.1, на един етаж, ЗП 553.00
(петстотин петдесет и три; 0.00)кв.м.,
конструкция- мас. с ж.б., строена 1979год. 3.
Сграда за образование с идентификатор
73626.506.91.2, на четири етажа, ЗП 2047.00
(две хиляди четиридесет и седем; 0.00)кв.м.,
конструкция- монолитна, строена 1979год. 4.
Сграда за образование с идентификатор
73626.506.91.3, на един етаж, ЗП 20.00
(двадесет; 0.00)кв.м., конструкциямонолитна, строена 1979год. 5. Друг вид
обществена сграда с идентификатор
73626.506.91.4, на един етаж, ЗП 101.00 (сто и
един; 0.00)кв.м. 6. Друг вид обществена
сграда с идентификатор 73626.506.91.5, на
един етаж, ЗП 4.00 (четири; 0.00)кв.м. 7.Друг
вид обществена сграда с идентификатор
73626.506.91.7, на един етаж, ЗП 80.00
(осемдесет; 0.00)кв.м.
ПИ 73626.508.83- Терен за ниско
застрояване( до 10 м) с площ 15822
(петнадесет хиляди осемстотин двадесет и два
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
0.00 )м2 Сграда за образование на четири
73626, ПИ 73626.508.83, кв. етажа с идент.73626.508.83.1 със ЗП 2220(две 3933557.50(три милиона деветстотин
314, УПИ I, имот 4523,
хиляди двеста и двадесет0;00) м2, констр.тридесет и три хиляди петстотин петдесет и
Запад-2, втора зона,
монолитна, стр.1988 год. Сграда за
седем0;50)лв.
ОУ"Ив.Вазов"
образование на три етажа с
идент.73626.508.83.2 със ЗП 452(
четиристотин петдесет и два0;00)м2, констр.монолитна, стр.1988 год.
ПИ 73626.506.128-Терен за друг обществен
обект, комплекс с площ 3789.00(три хиляди
седемстотин осемдесет и девет0;00)м2 Сграда
за образование с инд.73626.506.128.1 на три
етажа със ЗП 584 (петстотин осемдесет и
четири0;00)м2,констр.мас.ж.б.елементи,стр.1966год. Сграда за
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
образование с инд.73626.506.128.2 на един
73626, ПИ 73626.506.128,
етаж със ЗП 159( сто петдесет и девет0;00)м2, 988768.80(деветстотин осемдесет и осем
ул."Цар Симеон"№ 7, кв.28, констр.-полумас., стр.1966 год. Сграда за
хиляди седемстотин шестдесет и
имот 1767, спортно
образование с инд.73626.506.128.3 на един
осем;0.80)лв.
училище"Н.Симов"
етаж със ЗП 65(шестдесет и пет0;00)м2,
констр.масивна, стр.1966 год. Сграда за
образование с инд.73626.506.128.4 на един
етаж със ЗП 201( двеста и един0;00)м2,
констр.-масивна, стр.1966 год. Сграда за
образование с инд.73626.506.128.5 на един
етаж със ЗП 66( шестдесет и шест0;00)м2,
констр.-масивна, стр.1966 год.
ПИ 73626.505.115- Терен за ниско
застрояване( до 10м) с площ 12328.00
(дванадесет хиляди триста двадесет и
осем0;00)м2 Сграда за образование с
инд.73626.505.115.1 на три етажа със ЗС 915 (
деветстотин и петнадесет0;00)м2, констр.гр.Търговище, ЕКАТТЕ
монолитна, стр.1973 год. Сграда за
73626, ПИ 73626.505.115,
образование с инд.73626.505.115.2 на два
1670282.10( един милион шестстотин и
кв.50, УПИ I, имот 1531,
етажа със ЗП 535 (петстотин тридесет и
седемдесет хиляди двеста осемдесет и
ул." Руен" № 19, второ ОУ пет0;00)м2, констр.- монолитна, стр.1973 год. два0.10) лв.
"Н.Вапцаров"
Сграда за образование с инд.73626.505.115.3
на един етаж със ЗП 493 ( четиристотин
деветдесет и три0;00)м2, констр.- монолитна,
стр.1973 год. Сграда за образование с
инд.73626.505.115.4 на един етаж със ЗП 42
(четиридесет и два0;00)м2, констр.монолитна, стр.1973 год.
ПИ 73626.506.571 - Терен за друг обществен
обект, комплекс с площ 5999(пет хиляди
деветстотин деветдесет и девет0;00)м2 Сграда
за образование с инд.73626.506.571.1 на три
етажа със ЗП 1670( хиляда шестстотин и
седемдесет0;00)м2, констр.-мас.ж.б.елементи,
стр.1951 год. Сграда за образование с
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
инд.73626.506.571.2 на два етажа със ЗП 264 (
73626, ПИ 73626.506.571,
двеста шестдесет и четири0;00)м2, констр.2762225.60(два милиона седемстотин
кв.124, имот 2103,
мас.с ж.б.елементи, стр.1951 год. Сграда за
шестдесет и две хиляди двеста двадесет и пет
ул."Ив.Вазов" №3, училище образование с инд.73626.506.571.3 на един
0.60) лв.
"Хр.Ботев"
етаж със ЗП 54 (петдесет и четири0;00)м2 ,
констр.- масивна, стр.1951 год. За друг вид
обществена сграда с инд.73626.506.571.4 на
един етаж със ЗП 13( тринадесет0;00)м2,
констр.масивна , стр.1951 год. Сграда за
образование с инд.73626.506.571.5 на един
етаж със ЗП 44( четиридесет и четири0;00)м2,
констр.- масивна, стр.1951 год.

ОУ"П.Р.Славейков" ,гр.Т-ще, ул."Бяло море"№ 24 на
основание Решение №4, по протокол №6 / 26.01.2012
год.на ОбС-Търговище.

Община Търговище на основание чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС
Безвъзмездно право за управление на ОУ"Иван
Вазов"и ПГИЧЕ, гр.Търговище, кв."Запад"-2 на
основание Решение №4, по протокол № 6/ 26.01.2012
год.на ОбС- Търговище.

Община Търговище на основание чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС
Безвъзмездно право за управление на Спортно уще"Н.Симов",гр.Т-ще, ул."Цар Симеон" №7 на
основание Решение № 4 , по протокол № 6/ 26.01.2012
год.на ОбС- Търговище.

Община Търговище на основание чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС
Право на ползване на "Лекари без
граница"съвм.проект на основание Решение №2 по
пр.№ 4/ 10.12.99 год.на ОбС- Търговище.
Безвъзмездно право за управление на II-ро
ОУ"Н.Вапцаров",гр.Т-ще, ул."Руен" 19 на основание
Решение №4, по протокол№6/ 26.01.2012 год.на ОбСТърговище.

Община Търговище на основание чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС
Предоставя за стопанисване и управлениесеверозападната част на Държавен куклен театър с
Решение № 91, протокол № 7/ 18.02.1991 год.на ОбСТърговище. 2.Безвъзмездно право за управление на
ОУ"Хр.Ботев", гр.Т-ще, ул."Ив.Вазов"№ 3 на
основание Решение №4, по протокол №6/ 26.01.2012
год.на ОбС-Т-ще.
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40/04-01-2012

41/24-01-2012

42/24-01-2012

40

гр.Търговище, ЕКАТТЕ
73626, ПИ 73626.507.554,
кв. 136, имот 4656, ул."
Севастопол", старо
читалище.

41

гр.Търговище, ЕКАТТЕ
73626, ПИ 73626.507.265,
кв.102, УПИ VII, имот 3386,
ул." Преслав"№ 14, бивша
стоматологична
поликлиника.

42

гр.Търговище, ЕКАТТЕ
73626, ПИ 73626.510.202,
кв.157, УПИ VI, имот 740,
ул." Митрополит Андрей"№
4, административна сграда
на "Музей", Захариевата
къща.
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
73626, ПИ 73626.510.36,
кв.155, имот 429,
ул."Екз.Йосиф"№ 9, музей.
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43/24-01-2012

43
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44/25-01-2012

44
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45/25-01-2012

45
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46/25-01-2012

46

16

47/01-02-2012

47

17

48/10-02-2012

48

18

49/12-03-2012

49

19

50/12-03-2012

50

ПИ 73626.507.554- Терен за ниско
строителство ( до 10м) с площ 167.00( сто
шестдесет и седем 0;00)м2 Административна,
делова сграда с инд.73626.507.554.1 на два
етажа със ЗП 167 ( сто шестдесет и седем
0;00) м2, констр.- мас.сж.б.елементи, стр.1940
год.
ПИ 73626.507.265- Терен за друг вид
обществен обект, комплекс с площ 1060.00
(хиляда и шестдесет;0.00)м2 Здравно
заведение с инд.73626.507.265.1 на четири
етажа със ЗП 411.00 (четиристотин и
единадесет;0.00) м2, констр. - монолитна,
стр.1972 год.
ПИ 73626.510.202- Терен за ниско
застрояване( до 10м) с площ 574.00(
петстотин седемдесет и четири 0;00) м2
Сграда за култура и изкуство с
инд.73626.510.202.1 на два етажа със ЗП
197.00( сто деветдесет и седем;0.00)м2,
констр.-масивна, стр.1920 год.
ПИ 73626.510.36- Терен за ниско
застрояване( 10м) с площ 409.00(
четиристотин и девет;0.00)м2 Сграда за
култура и изкуство с инд.73626.510.36.1 на
един етаж със ЗП 46.00( четиридесет и
шест;0.00) м2, констр.- масивна, стр.1976 год.
ПИ 73626.510.190- Терен за ниско
застрояване(10м) с площ 268.00(двеста
шестдесет и осем;0.00)м2 Сграда за култура и
изкуство с инд.73626.510.190.1 на два етажа
със ЗП 110.00( сто и десет;0;00)м2,констр.паянтова, стр. 1863 год.

156113.10( сто петдесет и шест хиляди сто и
Община Търговище на основание чл.2 ал.1 т.1 от ЗОС
тринадесет; 0.10) лв.

терен- 26712.00( двадесет и шест хиляди
седемстотин и дванадесет;0;00)лв. сграда766341.90(седемстотин шестдесет и шест
хиляди триста четиридесет и един;0.90) лв.
обща стойност 793053.90(седемстотин
деветдесет и три хиляди петдесет и
три;0.90)лв.

Община Търговище на основание чл.3 ал.2 т.3 от ЗОС

терен- 14464.80(четиринадесет хиляди
четиристотин шестдесет и четири;0.80)
лв.сграда- 104858.40( сто и четири хиляди
осемстотин петдесет и осем;0.40)лв. обща
стойност 119323.20( сто и деветнадесет
хиляди триста двадесет и три;0.20) лв.

Община Търговище на основание чл.3 ал.2 т.3 от ЗОС
Предоставя безвъзмездно право на управление на
Регионален исторически музей-Търговище на
основание Заповед №3-01-540/ 09.06.2008 год.

терен- 10306.80( десет хиляди триста и
шест;0.80)лв. сграда- 12781.00( дванадесет
хиляди седемстотин осемдесет и
Община Търговище на основание чл.3 ал.2 т.3 от ЗОС
един;0.00)лв. обща стойност 23087.80(
двадесет и три хиляди осемдесет и
седем0.80)лв.
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
сграда- 20129.70( двадесет хиляди сто
73626, ПИ
двадесет и девет;0.70)лв. терен- 6348.40(
Община Търговище на основание чл.3 ал.2 т.3 от ЗОС
73626.510.190,кв.158, УПИ
шест хиляди триста четиридесет и
Предоставяне право на управление на Регионален
VIII, имот 728,
осем0.40)лв. обща стойност
исторически музей- Търговище на основание Заповед
ул."Г.С.Раковски"№ 14,
26478.10(двадесет и шест хиляди
№ 3-01-540/09.06.2008 год.-безвъзмездно
хаджи Ангеловата къща.
четиристотин седемдесет и осем;0.10)лв.
терен- 141422.40(сто четиридесет и една
ПИ 73626.511.122- Терен за друг обществен
хиляди четиристотин двадесет и два;0.40)лв.
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
обект, комплекс с площ 5612.00( пет хиляди
сграда- 1 431 996.60( един милион
Община Търговище на основание чл.3 ал.2 т.3 от ЗОС
73626, ПИ 73626.511.122,
шестстотин и дванадесет;0.00)м2 Сграда за
четиристотин тридесет и една хиляди
Предоставя на право за управление на "ДМСГД"
кв.190, имот 3867,
детско заведение с инд.73626.511.122.1 на два
деветстотин деветдесет и шест0.60)лв. обща гр.Търговище от 01.01.2011 год.до 31.12.2020 год.на
ул."Паисисй", "дом майка и етажа със ЗП 1536.00( хиляда петстотин
стойност- 1 573 419.00( един милион
основание Договор №Д-01-18/21.01.2011год.
дете"
тридесет и шест;0.00)м2, констр.-мас.с
петстотин седемдесет и три хиляди
ж.б.елементи,стр.1976год.
четиристотин и деветнадесет0.00)лв.
ПИ 73626.506.561- Терен за спортна зала с
площ 1926.00( хиляда деветстотин двадесет и
шест;0.00)м2 Спортна сграда,база с
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
инд.73626.506.561.1 на три етажа със ЗП
1 913 960.60( един милион деветстотин и
73626, ПИ 73626.506.561,
1277.00( хиляда двеста седемдесет и седем
тринадесет хиляди деветстотин и
кв.109, УПИ III, ул."Христо
Община Търговище на основание чл.3 ал.2 т.3 от ЗОС
0;00) м2, констр.- мас.с ж.б.елементи ,
шестдесет0;60) лв. терен- 22811.50; сградаБотев",спортна
стр.1964 год. Административна, делова сграда 1785800.40; сграда- 105348.70
зала"Д.Стефанов".
с инд.73626.506.561.2 на един етаж със ЗП
226.00( двеста двадесет и шест0;00) м2,
констр.-масивна, стр.1964 год.
ПИ 73626.510.227- Терен за ниско
застрояване( до 10м) с площ 3785.00( три
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
хиляди седемстотин осемдесет и пет;0.00)м2
73626, ПИ 73626.510.227- по Сграда за култура и изкуство на един етаж с
Община Търговище на основание чл.3 ал. 2 т.3 от
238830.40(двеста тридесет и осем хиляди
кадастрална карта, кв.169, инд.73626.510.227.1 със ЗП 436.00(
ЗОС Предоставяне безвъзмездно право на управление
осемстотин и тридесет;0.40)лв. 95382.00имот 4622, ул."Трети
четиристотин тридесет и шест0;00)м2,
на Регионален исторически музей на основание
терен, 116036.20- сграда, 27412.20- сграда
март"№ 2, археологически констр.- масивна Сграда за култура и
Заповед № 3-01-540/09.06.2008 год.
музей.
изкуство на един етаж с инд.73626.510.227.2
със ЗП 103.00( сто и три0;00)м2, констр.масивна
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
73626, ПИ № 73626.508.334по кадастрална карта на
гр.Търговище от 2005год.,
изменена със Заповед №
Терен за друг вид озеленени площи ПИ №
26145.00 (двадесет и шест хиляди сто
Община Търговище на основание чл.2, ал.1, т.1 от
КД-14-25-527 от
73626.508.334 с площ 1162.00 (хиляда сто
четиридесет и пет; 0.00)лв.
ЗОС
18.11.2011г. на Началника шестдесет и два; 0.00)кв.м.
на СГКК- Търговище, кв.1,
УПИ ІV по ПУП на
гр.Търговище, кв.Запад-3 от
2000г.
ПИ 73626.505.36- Терен за ниско
застрояване( до 10м) с площ 4051.00( четири
хиляди и петдесет и един;0;00) м2 Сграда за
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
детско заведение на два етажа с
401913.40( четиристотин и една хиляди
73626, ПИ 73626.505.36- по
инд.73626.505.36.1 със ЗП 500.00(
деветстотин и тринадесет;0.40)лв. сградакадастрална карта, кв.44,
Община Търговище на основание чл.3 ал.2 т.3 от ЗОС
петстотин;0;00) м2, констр.- мас.с ж.б.,
332960.50 лв; сграда- 4055.90 лв; земяУПИ I, имот 1410, ул."
стр.1973 год. Друг вид обществена сграда на 64897.00 лв.
Гълъбец", детски ясли № 2.
един етаж с инд.73626.505.36.2 със ЗП 21.00 (
двадесет и един;0.00) м2.констр.-масивна,
стр.1973 год.
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
ПИ 73626.507.288- За друг обществен обект,
73626, ПИ 73626.507.288- по комплекс с площ 3027.00( три хиляди
497134.90( четиристотин деветдесет и седем
кадастрална карта, кв.128, двадесет и седем;0;00)м2 Сграда за детско
хиляди сто тридесет и четири;0.90) лв.сградаОбщина Търговище на основание чл.3 ал.2 т.3 от ЗОС
УПИ I, имот 3476,
заведение на два етажа с инд.73626.507.288.1 370118.90 лв.; сграда- 31839.80лв.; сградаул."Трапезица", детски ясли със ЗП 397.00 ( триста деветдесет и
18895.80лв.; земя- 76280.40лв.
№ 1.
седем;0;00)м2, констр.-масивна, стр.1962 год.
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Сграда за детско заведение на два етажа с
инд.73626.507.288.2 със ЗП 47.00(
четиридесет и седем;0;00)м2, констр.масивна, стр.1962 год. Сграда за детско
заведение на един етаж с инд.73626.507.288.3
със ЗП 71.00( седемдесет и един;0;00)м2,
констр.- масивна, стр.1962 год.
ПИ 73626.508.422- За обект комплекс за
образование с площ 5641.00( пет хиляди
шестстотин четиридесет и един;0;00)м2
Сграда за детско заведение на един етаж с
инд.73626.508.422.1 със ЗП 394.00( триста
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
деветдесет и четири0;00)м2, констр.- мас.ж.б., 712917.80( седемстотин и дванадесет хиляди
73626, ПИ 73626.508.422- по
стр.1971 год. Сграда за детско заведение на деветстотин и седемнадесет;0.80) лв.сграда- Община Търговище на основание чл. 3 ал.2 т.3 от
кадастрална карта, кв.6,
един етаж с инд.73626.508.422.2 със ЗП
139506.10лв; сграда- 37525.50лв; сградаЗОС
УПИ V, имот 2169,
141.00( сто четиридесет и един;0;00)м2,
393733.00лв. земя- 142153.20 лв.
кв.Запад-1, детски ясли № 3.
констр.-мас.ж.б., стр.1971 год. Сграда за
детско заведение на два етажа с
инд.73626.508.422.3 със ЗП 556.00( петстотин
петдесет и шест;0;00)м2, констр.-мас.ж.б.,
стр.1971 год.
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
1. Терен за друг обществен обект, комплекс
73626, ПИ № 73626.507.467
1196794.20 (един милион сто деветдесет и
ПИ №73626.507.467 с площ 7870.00 ( седем
по кадастрална карта на
шест хиляди, седемстотин деветдесет и
хиляди осемстотин и седемдесет; 0;00)кв.м. 2.
гр.Търговище от 2005г.,
четири; 0.20)лв. от които: сграда- 998470.20
Сграда за детско заведение ПИ
Община Търговище на основание чл.3, ал.2, т.3 от
кв.142, имот пл.№3729 по
(деветстотин деветдесет и осем хиляди,
№73626.507.467.1 със застроена площ 1358.00
ЗОС
ПУП на гр.Търговище от
четиристотин и седемдесет; 0.20)лв. терен(хиляда триста петдесет и осем;0.00) кв.м., на
1996г., ул."Трапезица", ЦДГ
198324.00 (сто деветдесет и осем хиляди,
два етажа, конструкция- мас.с ж.б., строена
"Веселушка" (детска
триста двадесет и четири; 0.00) лв.
1976год.
градина № 1).
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
ПИ 73626.508.421- Терен отреден за спортно
73626, ПИ 73626.508.421- по
57141.00( петдесет и седем хиляди сто
игрище с площ 1814.00(хиляда осемстотин и
Община Търговище на основание чл.3 ал.2 т.3 от ЗОС
кадастрална карта, кв.6,
четиридесет и един0;00)лв.
четиринадесет0;00)м2
УПИ III, кв.Запад-1 .
ПИ 73626.506.638- Терен за друг обществен
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
обект, комплекс с площ 3512.00( три хиляди
73626; ПИ 73626.506.638петстотин и дванадесет0;00)м2 Сграда за
338241.40( триста тридесет и осем хиляди
кадастрална карта; кв.30;
детско заведение с инд.73626.506.638.1 на два двеста четиридесет и един;0;40)лв. сградаОбщина Търговище на основание чл.3 ал.2 т.3 от ЗОС
УПИ X; имот 1830; ул."
етажа със ЗП 413.00( четиристотин и
275025.40лв.; терен- 63216.00лв.
Скопие"; детска градина №
тринадесет;0;00)м2; констр.-мас.ж.б.; стр.1973
4.
год.
1. Терен за друг обществен обект, комплекс
ПИ №73626.506.361 с площ 6053.00 ( шест
хиляди петдесет и три; 0;00)кв.м. 2. Сграда за
детско заведение ПИ №73626.506.361.1 със
сграда ПИ № 73626.506.361.1- 345495.50
застроена площ 510.00 (петстотин и
(триста четиридесет и пет хил, четиристотин
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
десет;0.00) кв.м., на два етажа, конструкциядеветдесет и пет; 0.50)лв. сграда ПИ №
73626, ПИ № 73626.506.361 мас.без ж.б., строена 1948год. 3. Друг вид
73626.506.361.2- 6387.30 (шест хил., триста
по кадастрална карта на
обществена сграда ПИ №73626.506.361.2 със
осемдесет и седем; 0.30)лв. сграда ПИ №
гр.Търговище от 2005г., кв. застроена площ 24.00 (двадесет и четири;0.00)
Община Търговище на основание чл.3, ал.2, т.3 от
73626.506.361.3- 6121.20 (шест хил., сто
77, УПИ І-1127 по ПУП на кв.м., на един етаж, конструкция- мас.без
ЗОС
двадесет и един; 0.20)лв. сграда ПИ №
гр.Търговище от 1996г.,
ж.б.,строена 1948год. 4. Друг вид обществена
73626.506.361.6- 7185.70 (седем хил., сто
ул."Неофит Рилски", ЦДГ сграда ПИ №73626.506.361.3 със застроена
осемдесет и пет; 0.70)лв. терен (земя)№ 2.
площ 23.00 (двадесет и три;0.00) кв.м., на
152535.60 (сто петдесет и две хил., петстотин
един етаж, конструкция- мас.без ж.б.,строена
тридесет и пет; 0.60) лв.
1948год. 5. Друг вид обществена сграда ПИ
№73626.506.361.6 със застроена площ 27.00
(двадесет и седем;0.00) кв.м., на един етаж,
конструкция- мас.без ж.б.,строена 1948год.
ПИ 73626.509.159- Терен за ниско
застрояване( до 10м) с площ 3872.00( три
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
хиляди осемстотин седемдесет и два0;00)м2
73626, ПИ 73626.509.159- по Сграда за детско заведение с
493283.20( четиристотин деветдесет и три
кадастрална карта; кв. 112, инд.73626.509.159.1 на два етажа със ЗП
хиляди двеста осемдесет и три0;20)
Община Търговище на основание чл.3 ал.2 т.3 от ЗОС
УПИ I, имот 180, ул."Любен 421.00( четиристотин двадесет и един;0;00)м2 лв.сграда- 392493.90 лв; сграда - 3214.90 лв;
Каравелов"; детска градина , конструкция-мас.ж.б.; стр.1973 год. Друг вид терен- 97574.40 лв.
№ 5.
обществена сграда с инд.73626.509.159.2 на
един етаж със ЗП 12.00( дванадесет0;00) м2,
конструкция- масивна, стр.1973 год.
1. Терен за обект за детско заведение ПИ
№73626.508.43 с площ 6018.00 ( шест хиляди
и осемнадесет; 0;00)кв.м. 2. Сграда за детско
заведение ПИ №73626.508.43.2 със застроена
терен- 151653.60 (сто петдесет и една хиляди
площ 351.00 (триста петдесет и едно;0.00)
шестстотин петдесет и три; 0.60) лв. сграда
кв.м., на два етажа, конструкция- мас.с ж.б.,
ПИ №73626.508.43.2- 327233.60 (триста
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
строена 1975год. 3.Сграда за детско заведение
двадесет и седем хиляди двеста тридесет и
73626, ПИ № 73626.508.43 ПИ №73626.508.43.3 със застроена площ
три; 0.60) лв. сграда ПИ №73626.508.43.3по кадастрална карта на
127.00 (сто двадесет и седем;0.00) кв.м., на
92688.50 (деветдесет и две хиляди
Община Търговище на основание чл.3, ал.2, т.3 от
гр.Търговище от 2005г., кв. два етажа, конструкция- мас.с ж.б., строена
шестстотин осемдесет и осем; 0.50) лв. сграда ЗОС
6, УПИ ІІ-2168 по ПУП на 1975год. 4.Сграда за детско заведение ПИ
ПИ №73626.508.43.4- 143776.70(сто
кв.Запад 1, гр.Търговище от №73626.508.43.4 със застроена площ 197.00
четиридесет и три хиляди седемстотин
1967г., кв.Запад 1, ЦДГ № 7. (сто деветдесет и седем;0.00) кв.м., на два
седемдесет и шест; 0.70) лв. сграда ПИ
етажа, конструкция- мас.с ж.б., строена
№73626.508.43.5- 315113.80 (триста и
1975год. 5.Сграда за детско заведение ПИ
петнадесет хиляди сто и тринадесет; 0.80) лв.
№73626.508.43.5 със застроена площ 338.00
(триста тридесет и осм;0.00) кв.м., на два
етажа, конструкция- мас.с ж.б., строена
1975год.
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ПИ 73626.510.262- Терен за друг обществен
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
обект, комплекс с площ 4425.00( четири
73626, ПИ 73626.510.262- по хиляди четиристотин двадесет и пет;0;00)м2. 722625.70( седемстотин двадесет и две
кадастрална карта; кв. 171, Сграда за детско заведение с
хиляди шестстотин двадесет и пет;0;70)
имот 876, ул."Трети март", инд.73626.510.262.1 на един етаж със ЗП
лв.сграда- 611115.70лв.;терен- 111510.00лв.
детска градина № 6.
1311.00( хиляда триста и единадесет;0;00)м2;
конструкция- мас.ж.б; стр.1972 год.
ПИ 73626.507.482- Терен за друг обществен
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
обект, комплекс с площ 4779.00( четири
73626, ПИ 73626.507.482 - хиляди седемстотин седемдесет и
1394870.50( един милион триста деветдесет
по кадастрална карта, кв.
девет0;00)м2 Сграда за детско заведение с
и четири хиляди осемстотин и
139; УПИ I, имот 3586,
инд.73626.507.482.1 на два етажа със ЗП
седемдесет;0;50)лв.сграда- 1274439.70 лв.;
ул."П.Р.Славейков", детска 1367.00( хиляда триста шестдесет и
терен- 120430.80лв.
градина № 8.
седем0;00)м2.; конструкция- мас.ж.б.;
стр.1977 год.
1. Терен за друг обществен обект, комплекс
ПИ №73626.511.156 с площ 11971.00 (
единадесет хиляди и деветстотин седемдесет
и един; 0;00)кв.м. 2. Сграда за детско
заведение ПИ №73626.511.156.1 със застроена
терен- 191775.40 (сто деветдесет и една
площ 359.00 (триста петдесет и девет;0.00)
хиляди седемстотин седемдесет и пет; 0.40)
кв.м., на два етажа, конструкция- мас.с ж.б.,
лв. сграда ПИ №73626.511.156.1- 173715.50
строена 1974год. 3.Сграда за детско заведение
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
(сто седемдесет и три хиляди седемстотин и
ПИ №73626.511.156.2 със застроена площ
73626, ПИ № 73626.511.156
петнадесет; 0.50) лв. сграда ПИ
192.00 (сто деветдесет и два;0.00) кв.м., на
по кадастрална карта на
№73626.511.156.2 - 46453.20(четиридесет и
един етаж, конструкция- мас.с ж.б., строена
гр.Търговище от 2005г., кв.
шест хиляди четиристотин ретдесет и три;
1974год. 4.Сграда за детско заведение ПИ
178, УПИ ІV-4564 по ПУП
0.20) лв. сграда ПИ №73626.511.156.3№73626.511.156.3 със застроена площ 111.00
на гр.Търговище от 1996г.,
21100.90(двадесет и една хиляди и сто; 0.90)
(сто и единадесет;0.00) кв.м., на един етаж,
ул.Кап.Данаджиев, Детска
лв. сграда ПИ №73626.511.156.4- 72099.20
конструкция- мас.с ж.б., строена 1974год.
ясла № 5.
(седемдесет и две хиляди деветдесет и девет;
5.Сграда за детско заведение ПИ
0.20)лв. сграда ПИ №73626.511.156.5№73626.511.156.4 със застроена площ 298.00
21861.30(двадесет и една хиляди осемстотин
(двеста деветдесет и осем;0.00) кв.м., на един
шестдесет и един; 0.30) лв.
етаж, конструкция- мас.с ж.б., строена
1974год. 6.Сграда за детско заведение ПИ
№73626.511.156.5 със застроена площ 115.00
(сто и петнадесет;0.00) кв.м., на един етаж,
конструкция- мас.с ж.б., строена 1974год.
ПИ 73626.508.91-Терен за ниско застрояване(
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
до 10м) с площ 6466.00( шест хиляди
73626, ПИ 73626.508.91- по четиристотин шестдесет и шест0;00)м2.
842234.10( осемстотин четиридесет и две
кадастрална карта, кв.306, Сграда за детско заведение с
хиляди двеста тридесет и четири;0.10) лв.,
УПИ III, Запад-2, детска
инд.73626.508.91.1 на два етажа със ЗП
сграда- 725846.10лв.; терен- 116388.00лв.
градина № 9.
1041.00( хиляда и четиридесет и един;0;00)м2,
конструкция- монолитна, стр.1985 год.
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
73626, ПИ №73626.508.388
по кадастрална карта на
Терен за друг вид озеленени площи- ПИ №
256560.30 (двеста петдесет и шест хиляди
гр.Търговище от 2005г.,
73626.508.388 с площ 12812.00 (дванадесет
петстотин и шестдесет; 0.30)лв.
кв.1, УПИ І по ПУП на
хиляди осемстотин и дванадесет; 0.00)кв.м.
кв.Запад 3, гр.Търговище от
2000г.
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
ПИ 73626.508.364- Терен за друг вид
73626, ПИ 73626.508.364- по
19344.20( деветнадесет хиляди триста
озеленени площи с площ 966.00( деветстотин
кадастрална карта , кв.1,
четиридесет и четири;0.20) лв.
шестдесет и шест0;00) м2
УПИ VII, кв.Запад- 3.
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
ПИ 73626.508.389- Терен за друг вид
73626, ПИ 73626.508.389 66803.40( шестдесет и шест хиляди
озеленени площи с площ 3336.00( три хиляди
по кадастрална карта, кв.1,
осемстотин и три0;40) лв.
триста тридесет и шест0;00) м2.
УПИ VIII, кв.Запад-3.
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
ПИ 73626.508.394- Терен за друг вид
73626, ПИ 73626.508.394- по
2242.80( две хиляди двеста четиридесет и
озеленени площи с площ 112.00( сто и
кадастрална карта, кв. 5,
два0;80) лв.
дванадесет0;00) м2.
УПИ VII, кв.Запад-3.
гр.Търговище, ЕКАТТЕ
73626, ПИ 73626.510.438- по ПИ 73626.510.438- Терен за друг вид
14629.20( четиринадесет хиляди шестстотин
кадастрална карта, кв. 177, озеленени площи с площ 985.00( деветстотин
двадесет и девет0;20) лв.
УПИ XIII, ул."Ц .
осемдесет и пет0;00) м2
Освободител".
с.Разбойна,
общ.Търговище, ЕКАТТЕ
61676, ПИ № 61676.512.276
по кадастрална карта от
2005г., изменена със заповед Терен за обект за детско заведение- ПИ №
2521.10 (две хиляди петстотин двадесет и
№ КД-14-25-92/ 23.02.2012г. 61676.512.276 с площ от 1073.00 (хиляда
един; 0.10)лв.
на Началника на СГККседемдесет и три; 0.00)кв.м.
Търговище, кв.23, част от
УПИ V по ПУП на
с.Разбойна от 2000г.,
ул.Прогрес №2.
с.Разбойна,
1. Терен за обект за детско заведение- ПИ №
общ.Търговище, ЕКАТТЕ 61676.512.172 с площ от 2064.00 (две хиляди
7846.30 (седем хиляди осемстотин
61676, ПИ № 61676.512.172 шестдесет и четири; 0.00)кв.м. 2. Сграда за
четиридесет и шест; 0.30)лв.- терен 14804.30
по кадастрална карта от
детско заведение- ПИ № 61676.512.172.1 със
(четиринадесет хиляди осемстотин и четири;
2005г., кв.23, част от УПИ V ЗП от 215.00 (двеста и петнадесет; 0.00)кв.м.
0.30)лв.- сграда
по ПУП на с.Разбойна от
на два етажа, конструкция- масивна с ж.б.,
2000г., ул.Първи май №5
строена 1973г.
с. Дългач, ЕКАТТЕ 24520, 1. Терен отреден за административна сграда с 1. На земята 8501.90 (осем хиляди петстотин
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Община Търговище на основание чл.3, ал.2, т.3 от
ЗОС Предоставено безвъзмездно за ползване
обособена част от 637.32кв.м. за Дневен дом за стари
хора с Решение №16 по протокол № 49/ 29.08.2003г.
на ОбСъвет- Търговище.
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Община Търговище на основание чл.3 ал.2 т.3 от ЗОС
Община Търговище на основание чл.3 ал.2 т.1 от ЗОС
Учредено право на прокарване на водопровод на ТД"
В и К" ООД гр.Търговище .Заповед № 3-Д- 81/
09.09.2005 год.-възмездно.
Община Търговище на основание чл.3 ал.2 т.1 от ЗОС
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УПИ ІІ, кв.27 по плана на
селото от 1987г.
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площ от 3320.00 (три хиляди триста и
и един; 0.90)лв. 2. На сградата 969.80
двадесет; 0.00)кв.м. 2. Административна
(деветстотин шестдесет и девет; 0.80)лв.
сграда (кметство) със застроена площ от 84.00
(осемдесет и четири; 0.00)кв.м., на един етаж,
конструкция- полумасивна.

гр.Търговище, ЕКАТТЕ
73626, Промишлена зона,
ПИ № 73626.504.705 по
Кадастрална карта на
гр.Търговище от 2005г.,
Терен за друг вид озеленени площи ПИ №
226181.60 (двеста двадесет и шест хиляди,
изменена със заповед № КД- 73626.504.705 с площ 17289.00( седемнадесет
сто осемдесет и един; 0.60)лв.
14- 25- 225/ 17.05.2012г. на хиляди двеста осемдесет и девет; 0.00) кв.м.
Началника на СГККТърговище ( кв.23, УПИ ІІІ
по ЗРП на промишлена зона
гр.Търговище от 1998г.)

ЗОС .

Кмета на Община Търговище на основание чл.12, ал.5
от ЗОС

