ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

Изх.номер 08-00-140/20.06.2016
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Валентин Методиев Велчев – заместник-кмет на Община Търговище
Относно: Даване съгласие за промяна на ПУП в кв. 36 по плана на село Баячево с цел
обособяване предаваемо място.
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Постъпило е заявление с вх. № 94-00-84/22.01.2016 г. за обособяване на предаваемо място
към частен УПИ VI, кв. 36 по плана на село Баячево за сметка на УПИ II – общински. Във връзка
с това предлагам Общински съвет – Търговище да вземе следното

РЕШЕНИЕ
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 41, ал. 1 от
НПУРОИ и при наличие на съответствие с устройствените правила и норми, Общински съвет –
Търговище дава съгласие за следното:
1.1. Да се промени границата между общински имот УПИ II, кв. 36 по плана от 1986 г. на
село Баячево (съгласно АОС № 2538/2016 г.) като се придаде част от него в размер на 385 кв.м.
към УПИ VI, който е собственост на Росица Герасимова Мустафа при цена определена от
лицензиран оценител на недвижими имоти, съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 50, ал. 1 от
НПУРОИ в размер на 2 120.00 лв. без ДДС, съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗДДС и данъчна оценка
965.60 лв.
2. Възлага на кмета на Община Търговище да сключи предварителен договор и да
организира процедурата по промяна на Регулационния план на кв. 36 село Баячево.
Приложение: Скица № СК-ТСУ-490/12.05.2016 г.

ВНОСИТЕЛ:
ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ /П/
Заместник-кмет на Община Търговище

Съгласували:

Милко Петров – директор дирекция „БФМДТ” /П/
Любомир Желязков – старши юрисконсулт /П/

Изготвил:

Иван Иванов – началник отдел „ОС” /П/

