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Изх.№08-00-62/14.03.2018
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Валентин Методиев Велчев – заместник-кмет на Община Търговище
Относно: Продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС на общински поземлен имот, находящ се в село
Пробуда
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Постъпило е заявление с вх. № 26-00-1039 от 23.11.2017 г. от „Анапта” ООД относно
закупуване на поземлен имот с идентификатор 58493.12.103 с площ 416 кв.м., находящ се в
землището на село Пробуда. Във връзка с това предлагам Общински съвет Търговище да
приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от
НПУРОИ, Общински съвет Търговище дава съгласие да се включи в Приложение № 3 към
Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през
2018 г. поземлен имот с идентификатор 58493.12.103 с площ 416 кв.м., находящ се в землището
на село Пробуда, подробно описан в т. 2 от настоящата докладна записка.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 39,
ал. 1 и чл. 50, ал. 1 от НПУРОИ, Общински съвет Търговище дава съгласие да се извърши
продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на ПИ № 58493.12.103 – терен за друг вид
производствен, складов обект с площ 416 кв.м., категория „четвърта”, съгласно Акт за
общинска собственост № 3038 от 16.02.2018 г., при начална тръжна цена 1 040.00 (хиляда и
четиридесет) лева без ДДС и данъчна оценка 56.30 лв.
3. Възлага на кмета на Община Търговище да организира тръжна процедура, съгласно
глава VIII от НПУРОИ и подпише договора за продажба на имота.
Приложение: Скица № 15-127900/28.02.2018 г.

ВНОСИТЕЛ:
ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ
Заместник-кмет на Община Търговище

Съгласувал: Десислава Кръстева, старши юрисконсулт в отдел НПО
Изготвил: Галина Георгиева, началник отдел ОС

