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№08-00-146/14.06.2019
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Валентин Методиев Велчев – заместник-кмет
Относно: Предоставяне на помещения за безвъзмездно управление на I ОУ „Христо Ботев“
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Търговище е постъпило искане от директора на I ОУ „Христо Ботев“ да бъдат
предоставени две помещения с идентификатори № 73626.506.663.1.12 с площ 18.00 кв. м. и №
73626.506.663.1.21 с площ 13.80 кв. м., находящи се в сграда с идентификатор № 73626.506.663.1,
попадаща в поземлен имот с № 73626.506.663 по Кадастрална карта на град Търговище, на ул.
„Христо Ботев“ за ресурсен център и библиотека. С Решение на Министерски съвет № 280 от
20.05.2019 г. за безвъзмездно предоставяне за управление на части от имот – публична държавна
собственост, същите са предоставени безвъзмездно за управление на Община Търговище, съгласно
Решение № 34 по Протокол № 34 от 30.03.2018 г. на Общински съвет Търговище и получени с
Протокол за предаване на имот – държавна собственост на 10.06.2019 г. и Договор между Областна
Администрация – Търговище и Община Търговище с № Д-01-154/14.06.2019 г. Във връзка с това,
предлагам Общински съвет Търговище да приеме следното:
РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1 и ал. 2, изр. 1 от ЗДС, във
връзка с чл. 6, ал. 2 от ППЗДС, Общински съвет Търговище дава съгласие да бъдат предоставени
безвъзмездно за управление на I ОУ „Христо Ботев“ – второстепенен разпоредител с бюджетни
средства - две помещения с идентификатори № 73626.506.663.1.12 с площ 18.00 кв. м. и №
73626.506.663.1.21 с площ 13.80 кв. м., находящи се в сграда с идентификатор № 73626.506.663.1,
попадаща в поземлен имот с № 73626.506.663 по Кадастрална карта на град Търговище, на ул.
„Христо Ботев“, подробно описани в Акт за публична държавна собственост № 4274/06.10.2008 г.
2. Упълномощава кмета на Община Търговище да издаде заповед и сключи договор за
безвъзмездно право на ползване.
Приложение: Решение № 280/20.05.2019 г. на Министерски съвет,
Договор № № Д-01-154/14.06.2019 г.
ВНОСИТЕЛ:
ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ
Заместник-кмет
Съгласувал:
Изготвил:

Десислава Кръстева – старши юрисконсулт в отдел НПО
Галина Траянова– главен експерт отдел ОС

