РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
З А П О В Е Д
№ ДС-03-01-82
гр. Търговище, 23.04.2021 г.
На основание т. 1, буква „д“ от Решение за налагане на монаториум върху
определени действия на държавните органи, прието от 45-то Народно събрание на
22 април 2021 г. и подпечатано с официалния печат на Народното събрание, същото
обнародвано в Държавен вестник брой 34 от 23.04.2021 г. и във връзка със Заповед
№ДС-03-01-77/09.04.2021 г. на За Областния управител на област Търговище за
откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под
наем на недвижим имот – ЧДС
Р А З П О Р Е Ж Д А М:
I. Спирам действието на определените срокове до избирането на нов
Министерски съвет или назначаването на служебно правителство на процедурата за
провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –
частна

държавна

собственост,

същият

представляващ:

ПОЗЕМЛЕН

ИМОТ

с

идентификатор 73626.504.247 с площ 5 916 кв.м., намиращ се в област Търговище,
община Търговище, град Търговище, Промишлена зона, с трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10
m) при съседи: 73626.504.317, 73626.504.315,

Носители на други вещни права:

„ЕнерСис“ АД с ЕИК:835014882 с учредено право на прокарване през поземлен имот
с идентификатор 73626.504.247 на „Напорен тръбопровод за отпадни води на
„ЕнерСис“ АД до индустриален колектор на ПСОВ – гр. Търговище“, с дължина на
трасето

21,5

м.

и

площ

на

сервитута

30.1

кв.м.,

учредено

със

Заповед

№312/01.09.2015 г. на Областния управител на област Търговище, заедно с
построените в него СГРАДА с идентификатор 73626.504.247.1 /”Битова сграда”/ със
застроена площ 20 кв.м., едноетажна, с предназначение: Друг вид сграда за
обитаване, СГРАДА с идентификатор 73626.504.247.2 /”Спирателни кранове”/ със
застроена площ 13 кв.м., едноетажна, с предназначение: Друг вид сграда за
обитаване, СГРАДА с идентификатор 73626.504.247.4 /”Помпена”/ със застроена

1

площ 27 кв.м., едноетажна, с предназначение: Промишлена сграда и СГРАДА с
идентификатор 73626.504.247.5 /”Машинна зала”/ със застроена площ 65 кв.м.,
едноетажна, с предназначение: Промишлена сграда по кадастралната карта и
кадастралните регистри на населеното място, одобрени със Заповед

№РД-18-

18/17.06.2005 г. на ИД на АГКК, подробно описан в Акт за частна държавна
собственост с №4463/21.05.2012г., утвърден от Областния управител на област
Търговище.
ІІ. Заповедта да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за
сведение

и

изпълнение

по

деловодната

система

EVENTIS

R7

на

Областна

администрация – Търговище.
ІІІ. Препис от настоящата заповед, следва да се публикува на интернет
страницата на Областна администрация – област Търговище и да се обяви на видно
място в Центъра за административно обслужване, находящ се в сградата на
администрацията.
ІV.

Условията

на

търга

да

се

смъкнат

от

таблото

в

Центъра

за

административно обслужване, находящ се в сградата на Областна администрация –
област Търговище.
V. Контрола по изпълнението на настоящата заповед ще упражня лично.

ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ / П. /
Вр.И.Д. Областен управител на област Търговище

7700 Търговище,ул. Стефан Караджа 2, тел.:+359 601 66 654, факс: +359601 66 654
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