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Изх.№08-00-64/14.03.2018
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Валентин Методиев Велчев – заместник кмет на Община Търговище
Относно: Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост на основание
чл. 14, ал. 7 от ЗОС
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Във връзка с подадени заявления с вх. № 18-00-9/30.01.2018 г. от Читалищното настоятелство
на НЧ „Христо Ботев – 1910” село Голямо Соколово и № 18-00-14/09.02.2018 г. от Юрке
Алиосманова Ибрямова – председател на Читалищно настоятелство на НЧ „Михаил Донев – 1903”
село Лиляк, относно отдаване под наем на помещения находящи се в сградите, предоставени на
читалищата с решения на Общински съвет Търговище за безвъзмездно ползване, които са публична
общинска собственост. Наемането няма да пречи на дейността на читалищата. Във връзка с това
предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното:
РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от
НПУРОИ, във връзка с чл. 21, т. 4 от Закона за народните читалища, Общински съвет Търговище
дава съгласие да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с тайно наддаване части от недвижими
имоти - публична общинска собственост, както следва:
1.1. Избено помещение с площ 60.00 кв.м., находящо се в сградата на читалището в село
Голямо Соколово, съгласно Акт за публична общинска собственост № 2779/04.06.2004 г., за
търговска дейност, за срок от 5 (пет) години, по цени определени съгласно Наредбата за базисните
цени при отдаване под наем на общинско имущество.
1.2. Помещение с площ 40.00 кв.м., находящо се на I-ви етаж в сградата на читалището в село
Лиляк, съгласно Акт за публична общинска собственост № 1634/17.08.2001 г., за търговска дейност,
за срок от 5 (пет) години, по цени определени съгласно Наредбата за базисните цени при отдаване
под наем на общинско имущество.
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