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ДО 

ЧЛЕНОВЕТЕ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

от Валентин Велчев – заместник-кмет на Община Търговище 

 

Относно: Определяне на имоти – частна общинска собственост, подлежащи на задължително 

застраховане. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), застроените имоти – публична 

общинска собственост задължително се застраховат, включително срещу природни бедствия и 

земетресения, а съгласно ал. 2, Общинският съвет определя имотите – частна общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане, включително срещу застрахователните рискове по ал. 1. 

В чл. 9, ал. 4 от ЗОС е регламентирано, че застрахователните вноски се предвиждат по бюджетите 

на общината или на съответните организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които 

имотите и вещите по ал. 1-3 са предоставени за управление. Застрахователните вноски за имотите и 

вещите по ал. 1-3, предоставени под наем, за ползване или концесия, са за сметка на наемателите, 

ползвателите или концесионерите. 

В тази връзка е изготвено предложение за общинските имоти – частна общинска собственост, 

които следва да бъдат застраховани за 2022 г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна 

част от настоящата докладна записка, тъй като за тях съществуват определени рискове за опазването им. 

Във връзка с това, предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, Общински 

съвет Търговище дава съгласие да бъдат застраховани, включително срещу природни бедствия и 

земетресения със средства от общинския бюджет, имотите – частна общинска собственост, в това число и 

всички общински жилища, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от настоящото 

решение. Застрахователните вноски за имотите общинска собственост, предоставени под наем или на 

концесия са за сметка на наемателите или концесионерите. 

2. Новопридобитите сгради по Приложение № 1 и Приложение № 2 да се застраховат по реда на 

настоящото решение.  

3. Упълномощава кмета на Община Търговище да извърши всички дейности по застраховането на 

имотите. 

Приложение: 1. Списък на имотите частна общинска собственост – Приложение № 1. 

  2. Списък на общинските жилища – Приложение № 2.  

 

ВНОСИТЕЛ:   

ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ 

Заместник-кмет на Община Търговище 
 

Съгласувал: Катина Надкова, директор дирекция БФМДТ 

Десислава Мирева, старши  юрисконсулт в отдел НПО 

Изготвил: Галина Георгиева, началник отдел ОС 
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